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1. Inleiding

Pijn heeft vervelende gevolgen voor alle dagelijkse handelingen. Het
beïnvloedt je stemming, hindert je in je activiteiten en kan ook voor de
nodige slaapproblemen zorgen. Niet iedereen met kanker heeft echter
pijn. Dit hangt af van de soort kanker, de plaats van de kanker in het
lichaam en het stadium van de ziekte. Pijn bij kanker is tegenwoordig
goed te bestrijden. 

In deze brochure leest u dat er verschillende soorten pijn kunnen voor-
komen, hoe u deze kunt herkennen en hoe u deze kunt bestrijden. Te
beginnen met het gebruik van medicijnen. Maar ook met aanvullende
en alternatieve behandelingsmethoden. Met deze informatie kunt u
samen met uw arts een zo goed mogelijke keuze maken. Voor het
gesprek met uw arts vindt u in deze brochure een aantal nuttige tips,
evenals een overzicht van instanties waar u terecht kunt voor meer
informatie. 
De brochure kunt u ook als naslagwerk gebruiken om informatie over
uw medicijnen op te zoeken. Het geneesmiddelenoverzicht achterin de
brochure leidt u heel eenvoudig naar de juiste pagina.

Als u goed geïnformeerd bent over uw ziekte en alles wat daar mee
samen hangt, bent u een betere gesprekspartner voor uw behandelaar.
Deze brochure kan u daarbij helpen. Hoewel de brochure zeer gede-
tailleerde informatie geeft over medicijnen en aanvullende behandelin-
gen, is de informatie in deze brochure nadrukkelijk niet bedoeld om op
eigen houtje over uw medicijngebruik te beslissen. Doe dit altijd in
overleg met uw behandelaar. Samen vindt u de beste oplossing om uw
pijn te bestrijden.
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> Categorie 1

2. Hoe herken ik mijn pijn?

Bij kanker komt het regelmatig voor dat mensen last hebben van ver-
schillende soorten pijn, of pijn op meerdere plaatsen. Het is belangrijk
te weten welke soort pijn u heeft. Want elke pijn heeft zijn eigen
behandelingswijze. De soorten pijn kunnen grofweg in vier categorieën
verdeeld worden: 

Pijn door de tumor en/of eventuele uitzaaiingen.
Dit is de meest voorkomende oorzaak van pijn bij kanker. Door druk
van de tumor worden zogenaamde pijnreceptoren geprikkeld, wat pijn
tot gevolg heeft. Als de tumor op bijvoorbeeld huid, spieren of botten
drukt, ontstaat een constante, knagende, stekende of zeurende pijn
die erger wordt bij lichamelijke inspanning. Als de tumor op organen in
de buik of de longen drukt, ontstaat een vage, zeurende pijn die
meestal moeilijk te lokaliseren is. Verwarrend is dat deze pijn vaak kan
uitstralen. Zo kan er bijvoorbeeld schouderpijn optreden als de tumor
op het middenrif drukt. Dit type pijn wordt erger bij lichamelijke inspan-
ning of na een maaltijd.

Als de tumor op een zenuw of het ruggenmerg drukt, of daarin groeit,
spreken we van zenuwpijn of neuropatische pijn. Ook hierbij worden
pijnreceptoren geprikkeld. Zenuwpijn kan gepaard gaan met dove
gevoelens op de huid, tintelingen of afname van reflexen. De pijn is
zeurend-brandend, stekend of geeft een speldenprikkend gevoel.
Soms kan de huid extreem gevoelig worden, waardoor je de lichtste
aanraking niet meer kunt verdragen. Dit type pijn vraagt om andere
medicijnen en is soms moeilijker te behandelen. 
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> Categorie 2

> Categorie 3

> Categorie 4

Pijn door de behandeling van kanker.
Ook de behandeling kan klachten veroorzaken. Bestraling, chemo-
therapie of een operatie kunnen ieder specifieke pijnsoorten tot gevolg
hebben. Enkele voorbeelden:
• Operatie: zenuwpijn na het verwijderen van okselklieren bij 

borstkanker, fantoompijn (bij amputatie), pijn door lymfoedeem na 
het verwijderen van lymfeklieren.

• Chemotherapie: pijnlijke slijmvliesontstekingen in de mond of keel, 
zenuwpijn.

• Bestraling: pijnlijke slijmvliesontstekingen, weefselverharding, het 
afsterven van botweefsel.

Pijn die wordt veroorzaakt door langdurige bedlegerigheid of omdat
iemand lichamelijk verzwakt is.
Bijvoorbeeld de pijn die wordt veroorzaakt door: doorliggen, verstop-
ping (obstipatie), candida- en gordelroosinfecties en trombose.

Pijn die niet door de kanker wordt veroorzaakt.
Pijn bij kanker hoeft niet altijd door de kanker te worden veroorzaakt.
Denk hierbij aan rugklachten, hoofdpijn, pijn op de borst (angina 
pectoris) etcetera.

Pijn kan ook psychisch beïnvloed worden. Lichaam en geest zijn onlosma-
kelijk met elkaar verbonden bij pijn. Angst, onzekerheid, verdriet of een
sombere stemming kunnen de lichamelijke pijn versterken. Afleiding en
ontspanning kunnen de pijn verminderen. 

De pijn kan verdwijnen door de behandeling van de kanker. Als de tumor
kleiner wordt, drukt hij ook minder op spieren, organen en zenuwen waar-
door de pijn minder zal worden. Wanneer dit niet het geval is, zal uw arts
proberen om met behulp van medicijnen of aanvullende behandelingsme-
thoden de pijn te verminderen.
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3. Pijnbestrijding in drie stappen

Bij kankerpijn kunnen verschillende pijnstillers worden gebruikt. Soms
kunnen medicijnen verlichting geven. Medicijnen zijn echter geen won-
dermiddelen. Ze werken niet bij iedereen. Daarbij reageert ieder mens
anders op medicijnen. De een zal gebaat zijn bij een dubbele dosis
paracetamol, terwijl de ander veel meer baat heeft bij een hoge dosis
morfine of een middel als amitriptyline. Daarnaast kunnen medicijnen
bijwerkingen veroorzaken. Het is belangrijk dat u zelf de balans tussen
werking en bijwerkingen in de gaten houdt. Vertel uw arts precies hoe
uw lichaam op het medicijn reageert. Meestal kan de arts voor een
andere toedieningsvorm of een ander middel kiezen.

De werking van een geneesmiddel wordt bepaald door de werkzame
stof die erin zit. Vaak zijn er meerdere middelen met dezelfde werkza-
me stof. Zo is het middel paracetamol (stofnaam) in de handel als
Hedex, Momentum, Panadol en het merkloze Paracetamol. Deze mid-
delen variëren soms in prijs, maar nooit in kwaliteit. In deze brochure
worden de stofnamen van middelen gebruikt. De merknamen staan
tussen haakjes vermeld. Soms is de stofnaam dezelfde als de merk-
naam. 

Stappenplan 
Er bestaan drie soorten pijnstillers: paracetamol, de NSAID’s (niet ste-
roïde ontstekingsremmers) en de opiaten of morfine-achtigen. Uw arts
maakt bij de behandeling van de meeste soorten pijn gebruik van een
stappenplan. Hij zal beginnen met stap 1. Als blijkt dat deze behande-
ling niet voldoende is, zal hij overstappen op de volgende stap. Het
stappenplan ziet er als volgt uit:
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Bij onvoldoende werking van een middel uit stap 1 voegt men soms
een zwak werkende morfineachtige pijnstiller toe, zoals codeïne, 
tramadol of buprenorfine. Voor voldoende pijnstilling moet je echter
vaak zulke hoge doseringen hiervan gebruiken, dat er (te) veel bijwer-
kingen optreden. Overgaan op stap 2 is dan een beter alternatief.

De meeste soorten pijn kunnen worden behandeld volgens het stap-
penplan. Bij botpijn zijn NSAID’s echter veel effectiever dan morfine. 

Bij zenuwpijn geeft men vaak geneesmiddelen die de prikkelgeleiding
in zenuwen vertragen, zoals antidepressiva en anti-epileptica.
Veelgebruikte tabletten zijn amitriptyline (Tryptizol, Sarotex) en 
carbamazepine (Tegretol). 

Daarnaast zijn er andere medicijnen die de pijngewaarwording kunnen
beïnvloeden: slaap-en kalmerende middelen, antipsychotica, middelen
tegen jeuk en bijnierschorshormonen (corticosteroïden).

Veel mensen hebben het idee dat ze beter zo min mogelijk pijnstillers
kunnen slikken. Angst voor verslaving, verlaging van de pijndrempel of
bijwerkingen van de pijnstillers kunnen hierbij een rol spelen. Deze
angst is heel begrijpelijk, maar onterecht. Uit onderzoek blijkt steeds
weer dat mensen soms onnodig pijn lijden omdat zij hun pijnstiller niet
of niet op de juiste manier gebruiken. Onderzoek heeft ook aange-
toond dat het gemakkelijker is om pijn te voorkomen, dan hevige pijn
te bestrijden.
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> Stap 2

Morfineachtige pijnstillers:

oraal of rectaal (morfine)

of per pleister (fentanyl).

> Stap 3

Morfineachtige pijnstillers

via een andere manier van

toediening: met een injec-

tie, pomp of infuus.

> Stap 1

Paracetamol en NSAID’s (ontste-

kingsremmers) zoals ibuprofen,

naproxen, diclofenac. Deze middelen

kunnen afzonderlijk of in combinatie

worden gegeven.



> Stap 1: Pijnstillers

4. De medicijnen uit het stappenplan

paracetamol (Hedex, Momentum, Panadol, Paracetamol)
W E R K I N G Pijnstillend, koortsverlagend.
D O S E R I N G Maximaal 4 – 8 tabletten (van 500 mg) per dag.
B I J W E R K I N G E N Vrijwel geen. Bij langdurig gebruik van meer dan 4 gram per dag

(8 tabletten) bestaat een risico op leverbeschadiging.
B I J Z O N D E R H E D E N

• Paracetamol is betrekkelijk veilig, goedkoop en beïnvloedt de werking van andere
medicijnen niet.

• Bij acute pijn en incidenteel gebruik kan men maximaal 8 tabletten per dag inne-
men. Bij chronisch gebruik echter minder.

• Bij zetpillen duurt het langer voordat het lichaam de paracetamol opneemt.
• Om het pijnstillend effect te vergroten wordt soms coffeïne toegevoegd. 

dexibuprofen (Seractil)
diclofenac (Cataflam, Diclofenac, Voltaren)
ibuprofen (Actifen, Advil, Brufen, Femapirin, Ibosure, Ibuprofen, Nurofen, Relian,
Zafen)
indometacine (Indocid, Dometin)
meloxicam (Movicox)
nabumeton (Mebutan, Nabumeton)
naproxen (Aleve, Femex, Naprocoat, Naprosyne, Naprovite, Naproxen, Nycopren)
piroxicam (Brexine, Feldene)
carbasalaatcalcium (Ascal, Carbasalaatcalcium)
Deze middelen worden ook wel NSAID’S (niet-steroïde ontstekingsremmende mid-
delen) genoemd. 
W E R K I N G Pijnstillend, koortsverlagend, ontstekingsremmend.
D O S E R I N G De dosering verschilt per middel. Van het ene middel is een

dosering van 15 mg per dag voldoende, van andere middelen
kun je tot 2 of 3 gram per dag gebruiken. Carbasalaatcalcium
zelfs tot 6 gram per dag.

B I J W E R K I N G E N Maagdarmklachten zoals misselijkheid en maagpijn, bloedver-
dunning, bloedingen in het maagdarmkanaal. Uitlokken van een
astma-aanval bij circa 10% van de astmapatiënten.

B I J Z O N D E R H E D E N

• Bij botmetastasen hebben NSAID’s de voorkeur. Tumoren produceren bepaalde
stoffen (prostaglandines) die de botpijn verergeren. NSAID’s remmen de aanmaak
van prostaglandines. 

• Bij deze pijnstillers treedt een plafondeffect op. Een hogere dosis geeft geen
extra pijnstilling, maar verhoogt wel de kans op bijwerkingen. 

• In geval van maag- en darmklachten, bij hogere doseringen en bij gelijktijdig
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gebruik van bijnierschorshormonen zoals prednis(ol)on, wordt aanbevolen tevens
een maagbeschermer te gebruiken, of een andere pijnstiller te kiezen. Vraag zo
nodig uw arts hiernaar.

• NSAID’s kunnen de werking van diverse andere medicijnen beïnvloeden, o.a. van
bloedverdunners, sommige middelen tegen hoge bloeddruk en plasmiddelen.
Gebruik geen NSAID’s zonder advies van arts of apotheker. Combineer ook nooit
verschillende NSAID’s met elkaar.

• Bij gelijktijdig gebruik van alcohol neemt de kans op bloedingen toe.

codeïne
W E R K I N G Pijnstillend
D O S E R I N G Verschilt per patiënt
B I J W E R K I N G E N Misselijkheid, braken, duizeligheid en obstipatie. Vanwege de

kans op verstopping altijd combineren met een laxeermiddel. 
B I J Z O N D E R H E D E N

• Codeïne heeft in vergelijking met een lage dosis morfine (zie stap 2) een gering
pijnstillend effect. Het middel wordt steeds minder gebruikt, behalve als anti-
hoestmiddel.

• Ouderen zijn gevoeliger voor de bijwerkingen en krijgen daarom een lagere dosis.
• Bij hoge doseringen niet deelnemen aan het verkeer in verband met sufheid en

verminderd reactievermogen.

tramadol (Theradol, Tramadol, Tramal, Tramagetic)
W E R K I N G Pijnstillend
D O S E R I N G Meestal begint men met een lage startdosis. Dit bouwt men ver-

volgens op totdat de onderhoudsdosis bereikt is. 
B I J W E R K I N G E N Misselijkheid, braken, duizeligheid, sufheid, zweten, droge mond,

obstipatie, jeuk. In het algemeen minder bijwerkingen dan codeï-
ne, met name wat betreft obstipatie.

B I J Z O N D E R H E D E N

• Alleen bij matige pijn. Bij chronische pijn morfine nemen (stap 2).
• Gebruik van alcohol en andere middelen die de hersenactiviteit kunnen vertragen

zoals slaap- en kalmerende middelen en middelen tegen depressies geven een
grotere kans op sufheid.

• Tramadol is ook verkrijgbaar als druppels. 

buprenorfine (Temgesic)
W E R K I N G Pijnstillend
D O S E R I N G Verschilt per patiënt
B I J W E R K I N G E N Slaperigheid, apathie, duizeligheid, misselijkheid en braken.
B I J Z O N D E R H E D E N

• Buprenorfine is in de handel als een tablet voor onder de tong. Dit heeft voorde-
len bij slikproblemen. De tablet moet u onder de tong laten oplossen. 

• Alleen gebruiken bij matige pijn. Bij chronische pijn morfine nemen (stap 2).
• Het middel beïnvloedt de rijvaardigheid. 9



> Stap 2: Morfine
Over het gebruik van morfine bestaan veel misverstanden. Zo zou morfine verslavend
zijn of zou het gebruik van morfine betekenen dat het einde nadert. Door deze onte-
rechte angst voor gewenning en verslaving lijden veel mensen onnodig. Het is een mis-
verstand dat er bij gebruik van morfine als pijnstiller, verslaving optreedt. Verslaving kan
wel optreden als morfine louter als genotmiddel wordt gebruikt. Ook de angst voor
gewenning is onterecht. Veel patiënten kunnen maandenlang een constante dosis mor-
fine gebruiken met een goed pijnstillend effect. Als na verloop van tijd de morfine-
behoefte toeneemt, is er meestal sprake van een verergering van de ziekte of een toe-
name van de pijn. Als de pijn vermindert, bijvoorbeeld doordat de tumor als gevolg van
bestraling kleiner is geworden, kan het gebruik van morfine gewoon weer worden afge-
bouwd. 

morfine kort werkend: Morfine (drank of zetpillen), Sevredol 
lang werkend: Kapanol, Morfine retard, MS Contin, Noceptin,
Skenan 

W E R K I N G Pijnstillend
D O S E R I N G Er is geen absolute maximale dosis. Drank, tablet of zetpil hebben

een kortere werkingsduur dan een retard-tablet. Daarom moeten
voor een continue pijnstilling de drank, tablet of zetpil zes maal
daags worden gebruikt, en de retard-tabletten slechts twee tot drie
maal daags. 

B I J W E R K I N G E N Verstopping, daarom vanaf het starten van de morfine altijd een
laxeermiddel gebruiken.
Misselijkheid, braken. Dit vermindert meestal na enkele dagen.
Sufheid, dit vermindert meestal na drie dagen.
Bij een te snelle verhoging van de dosis: ademhalingsproblemen

B I J Z O N D E R H E D E N

• Tabletten met gereguleerde afgifte geven de werkzame stof geleidelijk af aan het
bloed. Deze tabletten, zoals MS Contin en Noceptin, moeten heel worden doorge-
slikt. Dikwijls is aan een toevoeging van de naam van het medicijn (retard) te zien dat
het om een tablet met gereguleerde afgifte gaat. 

• Morfinezetpillen werken snel, maar zijn ook vrij snel uitgewerkt (4-6 uur). Frequent
doseren is daarom noodzakelijk. 

• De korreltjes uit de Kapanol-capsule kunnen bij slikproblemen uit de capsule worden
gehaald en met een kleine hoeveelheid zacht of vloeibaar voedsel of water heel wor-
den ingenomen (dus zonder te kauwen!). Daarna de mond uitspoelen. 

• Bijwerkingen van de verschillende morfinepreparaten variëren per persoon. Wisselen
van middel kan zinvol zijn als de bijwerkingen onacceptabel worden of als het middel
niet meer helpt.

• Misselijkheid en sufheid treden (meestal) alleen in het begin op. Zo nodig de dosis
langzaam opbouwen. Een enkele keer blijft de sufheid. In dat geval geeft men ’s och-
tends en zo nodig tussen de middag een dosis van 10 mg methylfenidaat (Ritalin).
Daarna niet meer, omdat je dan problemen kan krijgen met de slaap. 

• Gebruik van alcohol en andere middelen die de hersenactiviteit kunnen vertragen,
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zoals slaap- en kalmerende middelen en middelen tegen depressies, vergroten de kans
op sufheid.

• Bij slikproblemen kan morfine ook met de sondevoeding worden toegediend. 
MS Contin is hiervoor niet geschikt. Bij een dunne sonde is Kapanol ook 
niet geschikt.

• Het gebruik van morfine kan niet plotseling worden gestopt. Bij plotseling stoppen kun-
nen onthoudingsverschijnselen optreden als: prikkelbaarheid, angst, nervositeit en over-
matig transpireren. Wanneer de pijn minder wordt, kan de morfine langzaam worden
afgebouwd. Een dagelijkse vermindering van de dagdosis met 25% wordt aangeraden. 

• In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt, leidt morfine (en codeïne) bij patiënten met
pijn ten gevolge van kanker niet tot ademhalingsmoeilijkheden. Alleen te hoog gedo-
seerde morfine-injecties in de aderen kunnen negatief werken op de ademhaling.

fentanyl (Durogesic-pleisters) 
W E R K I N G pijnstillend
D O S E R I N G Fentanylpleisters zijn er in verschillende sterkten. Soms gebruikt men

1x per drie dagen een pleister, soms 1x per 2 dagen.
B I J W E R K I N G E N Misselijkheid en braken, ademdepressie, verstopping.
B I J Z O N D E R H E D E N

• Pleisters zijn handig als iemand moeilijk kan slikken.
• In vergelijking met morfinedrank of -(retard)tabletten treden bijwerkingen als verstopping

misselijkheid en braken minder op. Na verwijdering van de fentanyl-pleister houden
eventuele bijwerkingen wel langer aan dan na toediening van morfinedrank of -tablet. 

• Na het opplakken van de pleister duurt het 24 uur voordat de piekdosis is bereikt.
• De pleister kan over het hele lichaam, mits op een droge, niet geïrriteerde of bestraalde

huid, worden aangebracht. Een vlakke onbehaarde ondergrond als rug, borst of boven-
arm, waar nog onderhuids vet aanwezig is, heeft de voorkeur. 

• Kan zo nodig gecombineerd worden met dosis orale morfine (Sevredol).

methadon Methadon Drank, Symoron tabletten
W E R K I N G Pijnstillend
D O S E R I N G Verschilt per patiënt
B I J W E R K I N G E N Misselijkheid, braken, duizeligheid, verstopping, droge mond
B I J Z O N D E R H E D E N

• Methadon wordt als pijnstiller voorgeschreven als morfine te veel bijwerkingen geeft,
zoals jeuk. Met name bij zenuwpijn werkt methadon goed.

• Methadon is moeilijker instelbaar. De behandeling vereist een goede voorlichting en
controle door de arts.

• Methadon verdwijnt maar langzaam uit het lichaam, waardoor er een kans op stapeling
en vergiftiging bestaat. Als methadon langere tijd wordt gebruikt, wordt daarom na 3 tot
5 dagen de dosis verlaagd en de tijdsduur tussen twee doseringen verlengd.
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> Stap 3: Morfine via injectie

12

oxycodon OxyContin
W E R K I N G Pijnstillend
D O S E R I N G Men begint met een aanvangsdosis. Bij onvoldoende pijnstilling

wordt deze stapsgewijs verhoogd.
B I J W E R K I N G E N Verstopping, daarom vanaf het starten van de morfine altijd een

laxeermiddel gebruiken.
Misselijkheid, braken. Dit vermindert meestal na enkele dagen.
Sufheid. Dit vermindert meestal na enkele dagen.

B I J Z O N D E R H E D E N

• Oxycodon is een nieuw middel waarmee relatief nog weinig ervaring is opgedaan.
• Het middel valt onder de bepalingen van de opiumwet.
• Niet gebruiken bij zwangerschap en borstvoeding.
• Oxycodon is een morfineachtige stof. Deze stof versterkt de werking van bijvoor-

beeld alcohol en slaap- en kalmeringsmiddelen.

Wanneer stap 2 niet effectief genoeg meer is, of als er veel bijwerkingen optreden als
gevolg van het gebruik van morfine, kan uw arts overstappen naar stap 3. Deze
bestaat uit morfine die via een injectie onder de huid (subcutaan), in de aderen (intra-
veneus) of rond het ruggenmerg (spinaal) wordt ingebracht.

fentanyl (Fentanyl); morfine (Morfine); piritramide (Dipidolor); 
sufentanil (Sufenta); tramadol (Theradol, Tramagetic, Tramal). 

B I J Z O N D E R H E D E N

• Onderhuidse injectie geeft beduidend minder misselijkheid en verstopping dan het
gebruik van drank, tabletten, zetpillen of pleisters. 

• Voordeel van toediening rond het ruggenmerg: de dosis kan veel lager dan oraal,
waardoor minder bijwerkingen optreden. 

• Morfine en fentanyl kunnen ook via pompjes (zo nodig in combinatie met 
clonidine of een plaatselijk verdovingsmiddel) worden toegediend. 

• Toediening rond het ruggenmerg werkt het beste bij zeurende constante pijn. 
• Wanneer de morfine via een injectie wordt toegediend, wordt meestal gebruik

gemaakt van een draagbaar programmeerbaar pompje dat ook thuis kan worden
gebruikt. De pomp wordt zo geprogrammeerd dat de uurdosis vast is ingesteld.
Daarnaast kan de patiënt via een knop zichzelf incidenteel een extra dosis toedie-
nen. 

• Voor toediening rond het ruggenmerg moet er wel een goede samenwerking zijn
tussen het ziekenhuis en de thuiszorg. De huisarts, specialist (anesthesioloog of
oncoloog), apotheker en een gespecialiseerde wijkverpleegkundige moeten bereid
zijn deze zorg te leveren. 



5. Middelen tegen bijwerkingen 
van morfine

Middelen bij verstopping
Bij het gebruik van codeïne en morfine is het belangrijk dat direct wordt begonnen
met het gebruik van laxeermiddelen, om te verkomen dat verstopping ontstaat.
Verstopping is erg belastend en kan erg pijnlijk zijn. 

magnesiumoxide (Magnesiumoxide)
lactulose (Lactulose Stroop)
sennosiden A+B (X-Praep)

W E R K I N G Stimuleert de werking van de darmen en maakt de ontlasting
zachter.

D O S E R I N G Verschilt per middel en per patiënt. Magnesiumoxyde wordt in
het algemeen 4 maal daags gedoseerd; lactulose ’s morgens bij
het ontbijt.

B I J W E R K I N G E N In het begin van de behandeling kan winderigheid optreden.
Lactulose siroop geeft soms vervelende darmkrampen. Dit is van
voorbijgaande aard.
Lactulose siroop is erg zoet. Indien dit aanleiding geeft tot kok-
halzen, bestaat dit middel ook in zakjes (Legendal).

B I J Z O N D E R H E D E N

• Bij het gebruik van laxeermiddelen moet altijd minstens 2 liter vocht per dag wor-
den gedronken, bijvoorbeeld in de vorm van water, sap, thee en bouillon. 

• De laxerende werking wordt sterker bij het combineren van magnesiumoxide en
sennosiden A+B, en bij de combinatie van lactulose en sennosiden A+B.

• Sennosiden A+B (X-Praep) is tweede keus. 

Middelen bij braken en misselijkheid
Tegen misselijkheid en braken kan de eerste dagen van de behandeling met 
morfine 1 uur voor de eerste dosis een middel tegen misselijkheid (anti-emeticum)
worden ingenomen. 

metoclopramide (Metoclopramide, Primperan)
W E R K I N G Versnelt de maaglediging waardoor braken wordt voorkomen en

de opname van andere medicijnen wordt versneld en verbeterd.
D O S E R I N G Voor een zetpil geldt een andere dosering dan voor een tablet. 
B I J W E R K I N G E N Slaperigheid, moeheid.
B I J Z O N D E R H E D E N

Als metoclopramide niet of onvoldoende werkt tegen de misselijkheid kan haloperi-
dol worden gegeven. Dit middel kan als bijwerking slaperigheid veroorzaken. Indien
dat het geval is, dan ’s avonds innemen. 
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domperidon (Domperidon, Gastrocure, Motilium)
W E R K I N G Versnelt de maaglediging waardoor braken wordt voorkomen en

de opname van andere medicijnen wordt versneld en verbeterd.
D O S E R I N G Voor een zetpil geldt een andere dosering dan voor een tablet. 
B I J W E R K I N G E N Voorbijgaande darmkrampen.

Middelen tegen jeuk
Mensen met kanker hebben nogal eens veel last van jeuk. Deze jeuk kan allerlei
oorzaken hebben, zoals een droge huid, eczeem, of een gevoelige en jeukende
huid als gevolg van bestraling. Ook kan het een bijwerking zijn van morfine, als
deze in een hoge dosering worden voorgeschreven. 
Het beste kan de oorzaak van de jeuk worden aangepakt. Als de jeuk bijvoorbeeld
wordt veroorzaakt door het gebruik van morfine kan uw arts een andere pijnstiller
als fentanyl of methadon overwegen. Indien mogelijk kan ook de dosering verlaagd
worden.
Andere adviezen zijn: 
• Knip uw nagels kort, om de vicieuze cirkel van jeuk en krabben te doorbreken.

Neem geen heet bad, vermijd zweten en gebruik een zachte handdoek om af te
drogen. 

• Een droge huid kunt u een aantal keer per dag invetten met een vette crème.
Vraag uw arts om advies. 

• Uw arts kan ook een smeersel met zinkoxide voorschrijven. Eventueel kan aan
de crème of zalf menthol worden toegevoegd. Dit werkt verkoelend en jeukver-
minderend.

• Bij jeuk geeft men ook bepaalde antidepressiva, met name paroxetine (Seroxat),
en bepaalde medicijnen die vooral als middel tegen braken dienen: ondansetron
(Zofran) en granisetron (Kytril). Deze zijn effectief bij verschillende oorzaken van
jeuk en zijn daarom de behandeling van eerste keuze bij jeuk zonder huidafwij-
kingen. Meestal hebben ze binnen enkele dagen effect. 

• Bij erge jeuk kunnen ook zogenaamde antihistaminica gebruikt worden. Deze
gaan de jeukveroorzakende werking van histamine tegen. Enkele voorbeelden
hiervan zijn bijvoorbeeld difenhydramine (Caladryl) dat op de huid wordt
gesmeerd en het oraal toegediende hydroxyzine (Atarax). 
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6. Overige middelen voor pijnstilling 
Naast pijnstillers kunnen bij kankerpijn ook andere medicijnen worden
voorgeschreven. Om de werking van morfineachtige pijnstillers te 
versterken, of om angst, depressie of slaapstoornissen te verminderen. 

Slaap- en kalmerende middelen 
Bij slaapproblemen kan een slaapmiddel aan de medicatie worden toegevoegd. Bij
angst worden kunnen dezelfde middelen worden gebruikt. Wanneer de angst ver-
mindert, vermindert ook de gewaarwording van de pijn. 

Veel gebruikte middelen zijn: 
temazepam (Temazepam, Normison, Normitab)
nitrazepam (Nitrazepam, Mogadon)
diazepam (Diazepam, Stesolid, Valium)
oxazepam (Oxazepam, Seresta)

Bij dagelijks gebruik kunnen deze middelen na enkele weken afhankelijkheid en
gewenning veroorzaken. Gebruik deze middelen zo min mogelijk. Als het u niet lukt
om op eigen kracht (bijvoorbeeld door 2 à 3 keer per dag ontspanningsoefeningen
te doen) de spieren te ontspannen, kunnen deze middelen daarbij helpen.

Antidepressiva
Van bepaalde soorten antidepressiva is bekend dat zij niet alleen stemming verbe-
teren, maar ook een pijnstillend effect hebben. Dit is met name het geval bij fan-
toompijn, pijn na een infectie veroorzaakt door het herpes virus, littekenpijn, pijn na
verwijderen van lymfeklieren en bepaalde vormen van zenuwpijn. Daarnaast ver-
sterken antidepressiva het pijnstillend effect van morfine. 

Veel gebruikte middelen zijn:
amitriptyline (Amitriptyline, Sarotex, Tryptizol)
desipramine (Pertofran) 

Meestal begint men met een lage startdosis, om deze zo nodig om de paar dagen
te verhogen. De doseringen bij pijnstilling liggen beduidend lager dan bij een
depressie.
Eén van de bijwerkingen van deze middelen is slaperigheid. Daarom is het aan te
bevelen de dagdosering in 1 dosis ’s avonds in te nemen. 
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Anti-epileptica
Anti-epileptica worden gebruikt bij aanvalsgewijs optredende, scherp stekende
zenuwpijn. Ze kunnen de scherpte van de pijn verminderen. 

Veel gebruikte middelen zijn:
carbamazepine (Carbamazepine, Carbymal, Tegretol)
gabapentine (Neurontin)
valproïnezuur (Convulex, Depakine, Natriumvalproaat)

Antipsychotica
Antipsychotica worden voornamelijk gebuikt tegen psychosen, verwardheid en deli-
rium. 
Ze hebben geen eigen plaats bij de bestrijding van pijn, maar versterken de wer-
king van morfine-achtige pijnstillers. Ze werken ook tegen misselijkheid en braken
en worden daarom ook veel gebruikt door mensen die een chemokuur ondergaan
of die worden bestraald. 

De meest gebruikte antipsychotica:
haloperidol (Haldol)
chloorpromazine (Chloorpromazine, Largactil)

Bijnierschorshormonen (corticosteroïden)
Corticosteroïden kunnen een gunstige werking hebben bij zenuwpijn, botpijn,
hoofdpijn als gevolg van hersenmetastase en druk op het ruggenmerg. Omdat cor-
ticosteroïden de vochtophoping rond de tumor kunnen verkleinen, worden ze ook
gebruikt bij pijn als gevolg van de tumorgrootte. Corticosteroïden worden tevens bij
patiënten in het terminale stadium gebruikt voor pijnvermindering, bevordering van
de eetlust, vermindering van misselijkheid en braken en verbetering van het alge-
meen welzijn. 

Middelen:
prednisolon (Prednisolon) 
prednison (Prednison)
dexamethason (Decadron, Dexamethason, Oradexon). 

Prednison wordt in de lever omgezet in het werkzame prednisolon. Daarom schrijft
men tegenwoordig steeds vaker prednisolon voor in plaats van prednison. 
Als u deze middelen langer dan 14 gebruikt, kan de eigen aanmaak van deze hor-
monen afnemen. De bijnier, die deze hormonen gewoonlijk aanmaakt, wordt lui.
Hierdoor kan het lichaam ontstekingen niet meer zelf bestrijden. Een tijdelijke
dosisverhoging van het hormoon kan dan nodig zijn. 
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Een korte kuur, ook in hoge doseringen, geeft weinig blijvende schade.
Bijwerkingen, zoals stijging van het lichaamsgewicht, dikke voeten en een bol
gezicht door het vasthouden van vocht, komen alleen bij chronisch gebruik voor.
Bij chronisch gebruik (langer dan 14 dagen) bestaat er een risico op botontkalking.
In overleg met uw arts kunt u besluiten een calciumregulerend middel dat de botaf-
braak remt te gebruiken, zoals alendrolinezuur (Fosamax). 

Medicinale marihuana

marihuana Dronabinol (capsules)
cannabis (gedroogd kruid) 

Op dit moment wordt onderzocht of marihuana als geneesmiddel kan worden
gebruikt, bij welke patiënten en in welke hoeveelheden. Marihuana of cannabis is
namelijk officieel geen medicijn.
Er zijn aanwijzingen dat marihuana een zinvolle aanvulling op de behandeling bij
kankerpijn kan zijn: 
• Marihuana kan mogelijk de werking van andere pijnstillers versterken. 
• Marihuana beperkt de misselijkheid en braken bij chemotherapie en bestraling.

Ook als andere medicijnen niet of onvoldoende werkten. 
• Marihuana heeft een onspannende werking; onrust en angstgevoelens worden

minder bij terminale patiënten. Soms raken mensen echter ontstemd in plaats
van ontspannen. Zij krijgen angst, die zelfs om kan slaan in paniek.

Marihuana is in verschillende vormen beschikbaar. Het kan als sigaret worden ge-
rookt, er kan thee van worden gezet, maar er zijn ook capsules verkrijgbaar met
daarin de werkzame stof van marihuana, THC. Het voorschrijven en afleveren van
deze capsules aan o.a. kankerpatiënten wordt in een aantal regio’s in Nederland
gedoogd. 



7. Zorgvuldig medicijngebruik 

Het staat nooit van tevoren vast of een medicijn de juiste uitwerking
heeft. Een van de dingen waar u als gebruiker van medicijnen wel
invloed op hebt is de juiste manier van innemen. Door een medicijn
verkeerd te gebruiken kan het effect teniet worden gedaan of kunnen
bijwerkingen verergeren.
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Uw apotheker hoort u uitleg te geven
over de werking, bijwerkingen en de
manier en tijdstip van innemen van uw
medicijnen. Vraag uw apotheker zono-
dig om deze informatie.

Houd u aan de instructies die op het
etiket staan. Deze kunnen wel eens
afwijken van de bijsluiter. Zo is bijvoor-
beeld de dosering van amitriptyline bij
pijn, of wanneer iemand erg verzwakt is,
anders. Het etiket vermeldt welke dose-
ring voor u geschikt is. Ook vindt u op
het etiket aanwijzingen hoe u uw medi-
cijnen moet innemen.

Wanneer u een middel maar één keer
per dag hoeft in te nemen, kunt u dit
het beste elke dag rond hetzelfde tijd-
stip doen. 

In de bijsluiter staan alle bijwerkingen
beschreven. Dat betekent echter niet
dat iedereen daar ook last van krijgt.
Het kan echter ook voorkomen dat u
last krijgt van bijwerkingen die niet in de
bijsluiter zijn genoemd. In dat geval
dient u met uw arts contact op te
nemen om te overleggen of u door
moet gaan met uw medicatie.

Haal uw medicijnen altijd bij dezelfde
apotheek. Medicijnen kunnen elkaars
werking soms versterken of juist
afzwakken. Hiermee moet rekening
worden gehouden wanneer u meerdere
medicijnen naast elkaar gebruikt. Uw
arts zal alle middelen die hij voorschrijft
op elkaar afstemmen. Hij weet echter
niet altijd welke medicijnen u van ande-
re artsen krijgt. Wanneer u uw medicij-
nen altijd bij dezelfde apotheek haalt,
heeft men daar een volledig overzicht
van de medicijnen die u gebruikt en kan
men daar controleren of de medicijnen
goed op elkaar zijn afgestemd.
Ongewenste combinaties kunnen zo
aan het licht komen. Op deze manier
kunnen arts en apotheker elkaar aanvul-
len.

Vraag uw apotheek om een geneesmid-
delenpaspoort of een overzicht van alle
medicijnen die u gebruikt. Dit is een
handig hulpmiddel als u naar u huisarts,
specialist of naar het buitenland gaat. 

Geef ook het gebruik van de medicijnen
die u zonder recept hebt gekocht, bij-
voorbeeld bij de drogist, aan uw apo-
theek door. Of noteer deze in uw
geneesmiddelenpaspoort.

Tips voor het zorgvuldig gebruik van medicijnen



8. Pijnpoli

Wanneer de pijn niet of onvoldoende kan worden bestreden met medi-
cijnen, kunt u worden doorverwezen naar een pijnpolikliniek. De mees-
te ziekenhuizen hebben een pijnpoli. Een team bestaande uit een
anesthesioloog, een pijnpsycholoog, een neuroloog of anderen, bekijkt
uw medicatie nog eens en beoordeelt of het zinvol is om andere
behandelingen toe te passen. Het wegnemen van de oorzaak van de
pijn (door chirurgie, bestraling of chemotherapie) is uiteraard de beste
wijze van pijnbestrijding. Hiervoor zal de pijnpoli u doorverwijzen. 

TENS
TENS is de afkorting van Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie.
Door elektrische stimulatie van de huid kan de pijndrempel worden
verhoogd. Een behandeling met een TENS-apparaatje kan verlichting
geven bij zenuwpijn en fantoompijn. 
Het TENS-apparaatje is ongeveer even groot als een pakje sigaretten.
Aan het apparaatje zijn twee kabeltjes verbonden met aan het uiteinde
twee elektroden. Deze elektroden worden met pleisters op de huid
geplakt. Het apparaatje kan op verschillende manieren worden inge-
steld. De sterkte en de duur van de elektrische prikkeling kunnen
variëren. 

Met behulp van TENS kan de pijn gedeeltelijk worden verminderd en
de pijnmedicatie worden verlaagd. Ongeveer 60% van de mensen die
TENS proberen, hebben er baat bij. 
TENS heeft vrijwel geen bijwerkingen. Ongeveer 10% van de gebrui-
kers krijgt last van huidirritaties. Het gebruik van andere elektroden of
pleisters is vaak een oplossing. 
TENS is niet schadelijk bij langdurig gebruik. Wel kan het effect na ver-
loop van tijd afnemen. 
TENS wordt meestal via een Pijnpoli voorgeschreven. Als na een
proefperiode blijkt dat het apparaatje werkt, kan een eigen apparaatje
worden aangeschaft dat wordt vergoed door de ziektekostenverzeke-
raar.
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Zenuwblokkade
Bij een zenuwblokkade wordt de zenuw onderbroken die de pijn van
het gebied waar het weefsel beschadigd is, aan de hersenen door-
geeft. Bij ingroei van de tumor in zenuw- of botweefsel kan een
zenuwblokkade zinvol zijn. Ook bij een zeer pijnlijke metastase in de
ribben kan een zenuwblokkade zinnig zijn en gemakkelijk toe te pas-
sen. Deze zenuwblokkade kan al in een vroeg stadium. Je kunt zo
voorkomen dat je een hoge dosis pijnstillers moet gaan gebruiken.
Met behulp van een injectie of door kortdurende verhitting of bevrie-
zing van een zenuw wordt de verbinding met de hersenen verbroken.
Hierdoor kan het pijnsignaal de hersenen niet meer bereiken, waardoor
de pijn niet meer wordt ‘gevoeld’. 
De ingreep vindt plaats in de polikliniek en vindt onder plaatselijke ver-
doving plaats. Meestal blokkeert men de zenuw eerst tijdelijk om te kij-
ken of de behandeling aanslaat. Heeft de tijdelijke blokkade een goed
effect, dan wordt een nieuwe afspraak gemaakt voor het ondergaan
van de definitieve behandeling.

Psychologische behandeling en begeleiding
Het hebben van chronische pijn brengt heel wat emoties met zich mee
en kan daardoor een zware psychische belasting zijn. Emoties zorgen
voor spanning en stress en dat betekent vaak meer pijn. Pijn roept op
haar beurt weer emoties en spanning op en zo zit u in een vicieuze 
cirkel. 
Psychologische pijnbehandeling door bijvoorbeeld ontspanningsoefe-
ningen, hypnotherapie, of psychotherapie, is in eerste instantie niet
gericht op het wegnemen van de pijn. Het doel van de behandeling is
om u te leren met pijn om te gaan, uw mogelijkheden optimaal te
benutten en uw leven zelf te bepalen (en dus niet de pijn dit te laten
doen). De pijn wordt als vaststaand gegeven genomen. Vaak heeft
psychologische behandeling echter wel degelijk effect op de pijn zelf.

Bij ontspanningsoefeningen kunnen emoties die lange tijd zijn opge-
kropt, vrijkomen. Het uiten van emoties kan een pijnverminderend
effect hebben. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van ademtherapie,
diverse vormen van massage en psycho-energetische therapie. 
Soms kan spreken, of zelfs luisteren voor iemand te vermoeiend zijn.
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Contact in de vorm van aanraking kan dan een uitkomst bieden.
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van bepaalde vormen van massa-
ge, voetreflexologie, acupressuur, haptonomie of ademtherapie. 
Bepaalde aandachts- en concentratieoefeningen kunnen de pijn vaak
duidelijk verminderen. Visualisatie-oefeningen en hypnotherapie kun-
nen hierbij ook helpen. Het doel hierbij is om de psychische reserves
van de patiënt te activeren ten behoeve van pijnvermindering.

De behandeling wordt uitgevoerd door pijnpsychologen die werkzaam
zijn in revalidatiecentra, in pijnpoliklinieken van ziekenhuizen, bij Riaggs
of als vrijgevestigde psycholoog.
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9. Aanvullende behandelingen 

Naast de reguliere geneeskunde bestaan ook vele aanvullende of alter-
natieve geneeswijzen. Van de meeste aanvullende methoden is het
effect niet door wetenschappelijk onderzoek vastgesteld. Veel mensen
met kanker overwegen aanvullende behandelingen, een deel kiest ook
daadwerkelijk voor een aanvullende behandeling. Een veelgenoemde
reden is dat men op die manier een eigen bijdrage kan leveren aan een
mogelijke verbetering, naast het passief ondergaan van een reguliere
behandeling. Het geeft de mensen extra kracht en heeft een positieve
invloed op hun welbevinden. Dit kan een reden zijn om op zoek te
gaan naar aanvullende behandeling tegen de pijn. Als de pijn niet of
onvoldoende met reguliere behandelingswijzen kan worden bestreden,
is dat voor sommigen een reden om een aanvullende behandeling te
overwegen. 

Meestal kunnen aanvullende behandelingen worden gecombineerd
met de reguliere behandelingen. Informeer uw behandelende artsen
echter over het feit dat u een aanvullende alternatieve behandeling
overweegt. 

Voordat u naar een aanvullende behandelaar gaat, is het goed om na
te gaan of deze een betrouwbare opleiding heeft gehad en is aange-
sloten bij een beroepsvereniging die eisen aan de kwaliteit van de
behandeling stelt. De Artsenfederatie Additieve / Alternatieve
Geneeskunde (AAG) houdt een register bij van artsen die universitair
zijn opgeleid en daarnaast een opleiding hebben gevolgd in de richting
van een bepaalde alternatieve geneeswijze. Naast de reguliere medi-
sche nascholing volgen deze artsen ook nascholing in de alternatieve
geneeskunde. Veel ziektekostenverzekeraars doen een beroep op dit
artsenregister om te bepalen of uw behandeling wel of niet in aanmer-
king komt voor vergoeding. Daarnaast heeft de AAG een klachtenrege-
ling en klachtencommissie, waar u terecht kunt wanneer u klachten
heeft over uw behandeling. Het adres van de AAG vindt u achterin
deze brochure. 
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Acupunctuur
Acupunctuur is het meest bekende onderdeel van de traditionele
Chinese geneeskunst. In deze geneeskunst staat het begrip levens-
energie (chi of Qi) centraal. Er is een hemelse energie (yang) en een
aardse energie (yin) die met elkaar in evenwicht moeten zijn. Verstoring
van de energie kan tot klachten of ziekten leiden. De behandeling is
gericht op het herstel of behoud van harmonie. Hiervoor moet de
levensenergie vrij door het lichaam kunnen stromen. 

Bij acupunctuur steekt de behandelaar heel dunne naalden in de ener-
giebanen van het lichaam van de patiënt. Er zijn twaalf hoofdbanen of
meridianen, waarlangs de energie door het lichaam stroomt. De
behandeling lost de ziekte niet op, maar draagt bij tot een algemeen
herstel van het energetisch evenwicht. Daarnaast heeft het een pijn-
dempend effect, vooral bij zenuwpijnen. Het prikken met naalden ver-
hoogt de productie van lichaamseigen morfinen (ook wel endorfinen
genoemd) in de hersenen. Dit verhoogt de pijndrempel. 
De meeste patiënten ervaren de prikken bij acupunctuur niet als pijn-
lijk. Meestal is na ongeveer vijf keer duidelijk of een acupunctuurbe-
handeling aanslaat en kan worden voortgezet. Het kan echter enige
tijd duren voordat de acupuncturist het punt heeft gevonden dat moet
worden gestimuleerd. 

Sommige behandelaars maken gebruik van elektro- of laseracupunc-
tuur. Acupressuur en shiatsu zijn verwant aan acupunctuur. Hierbij
wordt druk uitgeoefend met de handen of worden manipulaties aan het
lichaam verricht. 

Hoe vindt u een goede acupuncturist?
Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA)

Postbus 1524, 3800 BM Amersfoort

Nederlandse Artsen Acupunctuurvereniging

Postbus 8547, 3503 RM Utrecht
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Antroposofische geneeswijze 
De antroposofie gaat uit van een mensbeeld waarin lichaam, ziel en
geest met elkaar samenhangen. De antroposofisch arts gaat in zijn
diagnostiek in eerste instantie uit van de reguliere geneeskunde.
Daarnaast probeert hij door een uitvoeriger gesprek met de patiënt een
meer omvattend beeld van de mens en zijn ziekte te krijgen. De thera-
pie kan een scala aan behandelingsmogelijkheden omvatten: (antropo-
sofische) medicijnen, kunstzinnige therapie, bewegingstherapie, dieet,
enzovoort. 
Er zijn patiënten met pijnklachten bij kanker die baat vinden bij deze
geneeswijze. 

Hoe vindt u een goede antroposofisch arts?
Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA)

Postbus 266, 3970 AG Driebergen

Homeopathie
De homeopathie gaat uit van het eigen vermogen van de mens om te
herstellen en genezen. De behandeling is erop gericht dit zelfherstel-
lend vermogen te stimuleren. Hiervoor wordt een stof gebruikt die op
een speciale manier geschud en verdund wordt. Deze stof wordt soms
in een extreme verdunning gebruikt. Homeopathie werkt niet alleen op
lichamelijk niveau, maar ook op energieniveau. Hiermee wordt de
doordringende levenskracht bedoeld, die verantwoordelijk is voor de
vorming en instandhouding van het lichaam en al het leven.

Wanneer de arts zich een totaalbeeld van de patiënt gevormd heeft,
zal hij meestal één homeopathisch middel voorschrijven dat zo goed
mogelijk past bij dit totaalbeeld. Meestal zijn dit korreltjes die u een-
maal of regelmatig moet innemen. Er bestaan ook zogenaamde ‘com-
plexmiddelen’, waarbij het middel uit meerdere middelen is samenge-
steld. Dit wordt gedaan om de keuze bij zelfmedicatie te vergemakke-
lijken. Zelfmedicatie met homeopathie is niet geschikt voor de behan-
deling van ernstige en chronische aandoeningen zoals pijn bij kanker.
Homeopathische middelen zijn niet te gebruiken als gerichte pijnstiller.
Een homeopathische behandeling kan de pijn bij kanker en het algehe-
le gevoel van ziek-zijn verlichten. 
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Hoe vindt u een goede homeopaat?
Op de website van de Vereniging van Homeopathisch Artsen in Nederland (VHAN)

vindt u een overzicht van de aangesloten leden: www.VHAN.nl

Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland (KVHN)

Marius Bauerstraat 30-III, 1062 AR Amsterdam, www.kvhn.nl

Nederlandse Vereniging voor Klassiek Homeopathen (NVKH)

Postbus 710, 2400 AS Alphen aan de Rijn, www.NVKH.nl

Hypnotherapie
Bij hypnotherapie brengt een therapeut u in een toestand van trance.
De trance wordt gebruikt om contact te maken met uw onderbewust-
zijn. Onder deskundige begeleiding van een hypnotherapeut kunt u
meer inzicht krijgen in en controle krijgen over allerlei lichamelijke en
geestelijke processen. Hypnotherapie kan onder ander bijdragen aan
het opheffen of verzachten van pijn. Combinatie met hypnotherapie
kan de werkzaamheid van andere vormen van therapie vaak verster-
ken. Vaak wordt zelfhypnose geleerd, zodat u dit op elk moment van
de dag kunt toepassen.

Niet iedereen is even vatbaar voor hypnose. De hypnotiseerbaarheid
wordt aangegeven in graden: van 0 (niet vatbaar) tot 4 (zeer hypnoti-
seerbaar). De graad van hypnotiseerbaarheid kan binnen 10 minuten
op eenvoudige wijze worden bepaald. 
Uit onderzoek blijkt dat hypnotherapie met name effectief kan zijn bij: 
Patiënten die een pijnlijk onderzoek moet ondergaan. Het is bijvoor-
beeld mogelijk om een beenmergpunctie onder hypnose pijnloos te
ondergaan. 
Patiënten in een vergevorderd stadium van de ziekte. Uit onderzoek is
gebleken dat hypnotherapie bij ernstig zieke patiënten met kanker een
zeer bruikbaar ondersteunend middel kan zijn om zowel de pijn als de
pijnbeleving onder controle te krijgen.

Hoe vindt u een goede hypnotherapeut?
Nederlandse Beroepsvereniging Van Hypnotherapeuten (NBVH) 

postbus 40364, 3504 AD Utrecht, www.hypnotherapie.nl
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Natuurgeneeskunde
De natuurgeneeskunde gaat uit van het zelfgenezend vermogen van de
mens. Dit zelfgenezend vermogen kan met natuurlijke middelen wor-
den gestimuleerd. Ziekten worden gezien als een gevolg van een
ophoping van afvalstoffen in het lichaam (‘verslakking’ of ‘verzuring’
genoemd). Verslakking of verzuring kan ontstaan door een slechte voe-
ding, psychische spanningen of onvoldoende uitscheiding van afval-
stoffen. 

De behandeling richt zich in de eerste plaats op reiniging van het
lichaam ( d.m.v. braken, vasten, laxeren, baden en transpireren). Verder
wordt gebruik gemaakt van speciale diëten, en voedingssupplemen-
ten, vormen van massage, vormen van bewustwording en homeopat-
hische middelen. 
Een vaak bij kanker gepropageerde natuurtherapie is die van de arts
Moerman. De behandeling bestaat uit een dieet dat primair bedoeld is
om ontsporing van de celdeling te voorkomen en de groei van kanker-
cellen terug te dringen. Het Moermandieet is voor behandeling van pijn
niet geschikt.

Hoe vindt u een goede natuurarts? 
Artsenvereniging tot Bevordering van de Natuurgeneeskunde (ABNG). 

Postbus 75414, 1070 AK Amsterdam

www.geneeswijzen.net/abng

(voor een overzicht van de aangesloten leden)
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Niet-toxische Tumor Therapie
De niet-toxische tumor therapie gaat ervan uit dat kanker een uiting is
van een ontspoorde stofwisseling. Door die ontspoorde stofwisseling
kan er een kankergezwel (tumor) gaan groeien. Kanker is in deze visie
dus geen plaatselijke ziekte, maar een ziekte van het lichaam als
geheel. De therapie is erop gericht om het lichaam optimaal gezond te
houden of te maken. Voeding speelt daarin een belangrijke rol. De
inzichten van de niet-toxische tumortherapie komen zowel uit regulie-
re, homeopathische als natuurgeneeskundige richtingen.

De niet toxische tumor therapie richt zich met name op speciale voe-
dingsmiddelen en -supplementen (vitamines en mineralen) om kanker
te voorkomen of de behandeling van kanker minder belastend te
maken. Hun uitgangspunten zijn bijvoorbeeld terug te vinden in het
Moerman- of Houtsmulllerdieet.
Ook maken de artsen gebruik van niet-giftige tumorremmende midde-
len om de kanker te bestrijden. Door het geven van injecties met plaat-
selijk verdovende middelen proberen zij het afweersysteem te verster-
ken. 

Het effect van de niet-toxische tumor therapie bij pijnstilling en kanker
is niet wetenschappelijk bewezen. Toch kan de therapie voor patiënten
een aanvulling op de reguliere behandeling betekenen, omdat zij zich
door het gebruik van speciale voeding en voedingssupplementen beter
voelen en door het gebruik van niet-giftige tumorremmende middelen
vaak minder last hebben van bijwerkingen. 

Hoe vindt u een goede arts?
Artsenvereniging voor Niet-toxische Tumor Therapie (ANTTT) 

Willem Walravenhove 48, 3437 ZK Nieuwegein
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Orthomoleculaire therapie
De term ‘orthomoleculair’ is geïntroduceerd door prof. Dr. Linus
Pauling. Hij definieert de orthomoleculaire geneeskunst als de behan-
deling van ziekte door de organen te voorzien van de optimale mole-
culaire omgeving, met name de optimale concentraties van stoffen die
normaal in het lichaam aanwezig zijn. Orthomoleculaire geneeskunst
kan soms als aanvullende behandeling worden toegepast bij pijn. De
orthomoleculaire stoffen dimethylsulfoxide of DMSO en methylsulfonyl-
methaan of MSM kunnen soms bij pijnbestrijding worden gebruikt. 

Hoe vindt u een goede arts?
Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire
Geneeskunde (MBOG)
Telefoon 050 4092 717
www.orthomoleculair.nl
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10. Communicatie met de arts

Wanneer u de hulp van een arts of andere behandelaar nodig
heeft, vertrouwt u zich toe aan zijn zorg. Zowel u als uw arts

hebben rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in de Wet
op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
(WGBO). In deze wet staat onder andere dat u recht heeft
op informatie in begrijpelijke taal over uw ziekte en behan-

deling. Een ander recht is bijvoorbeeld het recht op inzage
in uw medisch dossier. Naast rechten zijn ook plichten vastgelegd in
deze wet. U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren en
binnen redelijke grenzen de adviezen van de hulpverlener opvolgen.

Om teleurstellingen achteraf te voorkomen is het belangrijk dat u zich
zo goed mogelijk voorbereidt op het gesprek met uw arts. Schrijf al uw
vragen en opmerkingen op een briefje, dat u meeneemt naar het
gesprek met uw arts. U kunt daarbij onderstaande aandachtspunten-
lijst gebruiken. Neem de lijst voorafgaand aan het gesprek met uw
huisarts of specialist door en vul hem eventueel aan met onderwerpen
die u belangrijk vindt. Wanneer u merkt dat onderwerpen tijdens het
gesprek niet of onvoldoende aan de orde komen, kunt u hier zelf naar
vragen.

Wanneer u een aanvullende alternatieve behandeling overweegt is het
belangrijk dat u dit ook bespreekt met uw huisarts en specialist.
Meestal zullen zij zich neutraal opstellen. 
Geef aan wat u van de aanvullende behandeling verwacht en vraag of
de behandeling kan worden gecombineerd met uw huidige behande-
ling.
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Aandachtspuntenlijst voor het gesprek met de arts

Vertel uw arts zo duidelijk mogelijk hoe en wanneer de pijn optreedt.
• Waar bevindt de pijn zich, op één of op meerdere plaatsen? 
• Hoelang bestaat de pijn?
• Vindt de pijn in aanvallen plaats of is het continue aanwezig?
• Wordt de pijn ’s nachts erger? 
• Is de pijn ‘zeurend’, ‘brandend’, ‘kloppend’, ‘stekend’ of ‘beklem-

mend’?
• Wordt de pijn minder bij lopen, zitten, liggen, bepaalde bewegin-

gen, warmte of koude?
U kunt hierbij een pijndagboek gebruiken. Vraag er uw arts naar of
bestel het bij de Stichting Pijn-Hoop (het adres vindt u achterin deze
brochure).

Geef altijd aan wat u zelf al heeft geprobeerd 
om uw pijn te bestrijden.
• Heeft u zelf pijnstillers (van apotheek, drogist of supermarkt) gepro-

beerd? Zo ja, welke, wanneer, hoe vaak, hoeveel en hoe lang? 
• Welke andere dingen heeft u gedaan om uw pijn te verminderen?

Denk hierbij bijvoorbeeld aan ontspanningstherapieën, alternatieve
therapieën en dergelijke.

• Wat was het effect hiervan?

Vraag uw arts naar de volgende zaken:
• Wat is het doel van de behandeling?
• Wanneer kan ik resultaat verwachten?
• Welk resultaat kan ik verwachten?
• Zijn er alternatieven mogelijk?

• Hoe vaak moet en mag ik het medicijn gebruiken?
• Welk effect kan ik verwachten?
• Welke bijwerkingen kan ik verwachten?
• Mag ik het gebruiken bij mijn andere medicijnen?
• Waar moet ik nog meer op letten?
• Mag ik autorijden?
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• Bestaan er alternatieve behandelingen?
• Wat houden die in?
• Werkt de alternatieve behandelaar samen (of overlegt hij) met een

reguliere arts?
• Kan ik bijwerkingen daarvan verwachten?
• Waar moet ik op letten?
• Zijn er nog meer dingen waar ik op moet letten?
• Wat moet ik doen bij onvoldoende resultaat van de behandeling?
• Wanneer moet ik terugkomen voor een vervolggesprek?

Ook bij de apotheek kunt u altijd terecht met vragen. Eventuele vragen
kunt u stellen bij het afhalen van uw medicijnen maar u kunt, in geval
van drukte of privacygevoelige vragen, ook een afspraak maken met
uw apotheker. Veel apothekers hebben een geneesmiddelen-spreekuur
waar u terecht kunt met uw vragen. 

De apotheker kan voor u een overzicht maken van de medicijnen die u
gebruikt. Daarbij kan hij aangeven of u de middelen die u wel eens
zonder recept koopt, mag gebruiken bij uw receptgeneesmiddelen. 
Bij de eerste uitgifte van een medicijn hoort de apotheker de werking
van de medicijnen kort uit te leggen, evenals de bijwerkingen waar u
last van kunt krijgen, hoe en wanneer u het middel moet innemen en
eventuele andere bijzonderheden waar u op moet letten. Bij een even-
tueel herhalingsrecept hoort de apotheker te vragen of het middel
werkt en of u last heeft van bijwerkingen. Wanneer u deze informatie
niet ongevraagd krijgt, vraag er dan zelf naar.
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11. Meer weten?

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen (NFK)
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht
Telefoon 030-2916091
www.kankerpatient.nl
De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen (NFK) is
een koepelorganisatie van 24 patiëntenorganisaties. Ieder van deze
organisaties richt zich op een bepaalde vorm van kanker of een hier-
mee samenhangende problematiek. Alle organisaties bieden informatie
en lotgenotencontact en richten zich op belangenbehartiging. 
De twee belangrijkste taken van NFK zijn:
• het ondersteunen van de 24 lidorganisaties;
• het behartigen van de gezamenlijke belangen van (ex)kankerpatiën-

ten en hun naasten.
De NFK en de patiëntenverenigingen ontvangen voor hun 
activiteiten subsidie van de Nederlandse Kankerbestrijding/KWF
(Koningin Wilhelminafonds). 

Voorlichtingscentrum Nederlandse Kankerbestrijding
Sophialaan 8, 1075 BR Amsterdam
op werkdagen van 10.00 – 16.00 uur
www.kankerbestrijding.nl
Hulp- en informatielijn 0800 - 0226622 (gratis)

Landelijke Geneesmiddel Infolijn: 0800 0998877 (gratis)
Voor aanvullende informatie over medicijnen kunt u ook de website
van de apothekersorganisatie KNMP bezoeken: www.apotheek.nl

Stichting Pijn-Hoop
Postbus 812, 1440 AV Purmerend

Artsenfederatie Additieve / Alternatieve Geneeskunde (AAG)
Bongart 16, 1082 BB Amsterdam
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Geneesmiddelenoverzicht

actifen, 8
advil, 8
alendrolinezuur, 17
aleve, 8
amitriptyline, 6; 7; 15; 18
antidepressiva, 7; 14; 15
anti-emeticum, 13
anti-epileptica, 7; 16
antihistaminica, 14
ascal, 8
atarax, 14
bijnierschorshormonen, 7;
9; 16
brexine, 8
brufen, 8
buprenorfine, 7; 9
caladryl, 14
cannabis, 17
carbamazepine, 7; 16
carbasalaatcalcium, 8
carbymal, 16
cataflam, 8
chloorpromazine, 16
codeïne, 7; 9; 11; 13
convulex, 16
corticosteroïden, 7; 16
decadron, 16
depakine, 16
desipramine, 15
dexamethason, 16
dexibuprofen, 8
diazepam, 15
diclofenac, 7; 8
difenhydramine, 14
dipidolor, 12
dometin, 8
domperidon, 13; 14
dronabinol, 17
durogesic, 11
fagron, 17
feldene, 8
femapirin, 8
femex, 8
fentanyl, 7; 11; 12; 14
fosamax, 17

gabapentine, 16
gastrocure, 14
granisetron, 14
haloperidol, 13; 16
hedex, 6; 8
hydroxyzine, 14
ibosure, 8
ibuprofen, 7; 8
indocid, 8
indometacine, 8
kapanol, 10; 11
kytril, 14
lactulose siroop, 13
largactil, 16
legendal, 13
magnesiumoxide, 13
marihuana, 17
mebutan, 8
meloxicam, 8
methadon, 11; 14
methylfenidaat, 10
metoclopramide, 13
mogadon, 15
momentum, 6; 8
morfine, 6; 7; 9; 10; 11;
12; 13; 14; 15; 16
motilium, 14
movicox, 8
ms contin, 10; 11
nabumeton, 8
naprocoat, 8
naprosyne, 8
naprovite, 8
naproxen, 7; 8
natriumvalproaat, 16
neuroleptica, 16
neurontin, 16
nitrazepam, 15
noceptin, 10
normison, 15
normitab, 15
nsaid, 6; 7; 8; 9
nurofen, 8
nycopren, 8
ondansetron, 14

opiaten, 6
oradexon, 16
oxazepam, 15
oxycodon, 12
oxycontin, 12
panadol, 6; 8
paracetamol, 6; 7; 8
paroxetine, 14
pertofran, 15
piritramide, 12
piroxicam, 8
prednis(ol)on, 16
primperan, 13
relian, 8
ritalin, 10
sarotex, 7; 15
sennosiden A+B, 13
seractil, 8
seresta, 15
seroxat, 14
sevredol, 10; 11
skenan, 10
stesolid, 15
sufenta, 12
sufentanil, 12
symoron, 11
tegretol, 7; 16
temazepam, 15
temgesic, 9
theradol, 9; 12
tramadol, 7; 9; 12
tramagetic, 9; 12
tramal, 9; 12
tryptizol, 7; 15
valium, 15
valproïnezuur, 16
voltaren, 8
x-praep, 13
zafen, 8
zofran, 14
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