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INLEIDING

WAT ZIJN OPIOÏDEN?

Pijn en benauwdheid zijn onaangename ervaringen die een grote invloed uitoefenen 
op uw leven. Pijn vraagt bijvoorbeeld veel energie en is vermoeiend. Bij benauwdheid 
is het moeilijker het dagdagelijks leven op te nemen. Het is daarom van groot belang 
pijn en benauwdheid onder controle te krijgen. Dit kan door middel van morfine. 
Morfine neemt een belangrijke plaats in als pijnstiller. Morfine is daarnaast het meest 
effectieve geneesmiddel om benauwdheid te verlichten. 

Morfine kan toegediend worden in verschillende vormen: tabletten, drank, zetpil, 
pleister, via injecties onderhuids (subcutaan genoemd) of injecties via een bloedvat 
(intraveneus genoemd) of via een infuuspomp.

Opioïden zijn morfine-achtige stoffen. Het zijn krachtige pijnstillers die afgeleid zijn 
van opiumextracten (vandaar de naam opioïd) die volledig synthetisch gemaakt 
worden.

Er bestaan verschillende opioïden, zoals morfine (bijvoorbeeld MS Contin®), 
hydromorfone (bijvoorbeeld Palladone®), fentanyl (bijvoorbeeld Durogesic®), 
oxycodone (Oxycontin®), buprenorfine (Transtec®) en methadon. Voor het gemak 
schrijven we steeds alleen morfine, maar hiermee bedoelen we ook andere opioïden.
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Er bestaan kortwerkende en langwerkende morfine. De toediening van morfine wordt 
individueel bepaald. Om de juiste dosis te kunnen vastleggen, schrijft de arts eerst 
kortwerkende morfine voor die op regelmatige tijdstippen moet ingenomen worden.

Als de pijn en/of benauwdheid onder controle is, wordt dezelfde dagdosis in een 
langwerkende morfine voorgeschreven, deze geeft geleidelijk aan medicatie af. Zo is 
er een constante hoeveelheid medicatie beschikbaar in uw lichaam. Dit noemt men 
de onderhoudsdosis.

Ondanks deze onderhoudsdosis kunt u overdag of ’s nachts plots opkomende pijn of 
benauwdheid hebben. Deze pijn kan ontstaan door een bruuske beweging of omdat 
uw onderhoudsdosis te laag is, dit noemen we doorbraakpijn. Ook kan de pijn of de 
benauwdheid toenemen omdat uw ziekteproces evolueert.

Hiervoor schrijft de arts bovenop de onderhoudsdosis een kortwerkende morfine 
voor die u dan kan bijnemen. Wanneer u meer dan drie keer per dag een bolus nodig 
hebt, wordt de onderhoudsdosis best verhoogd door uw arts. Bij de behandeling met 
morfine is er geen maximumdosis.

SOORTEN MORFINE



6

Bij het gebruik van morfine moet men ook rekening houden met de mogelijke 
nevenwerkingen van morfine en ze zo nodig voorkomen en behandelen.

Obstipatie (verstopping van de darmen): obstipatie is de meest voorkomende klacht 
bij morfinegebruik. Om obstipatie te voorkomen zal uw arts uit voorzorg een laxerend 
middel voorschrijven om de ontlasting op gang te houden. 

Verwardheid: dit verdwijnt meestal na enkele dagen. Uw arts kan hiertegen eventueel 
medicatie voorschrijven. 

Misselijkheid en braken: dit komt vooral voor bij de start van de behandeling en kan 
worden bestreden met medicatie. 

Sufheid: sufheid kan optreden tijdens de eerste dagen van de behandeling met 
morfine. De sufheid vermindert meestal binnen enkele dagen. 

Jeuk: bespreek de jeuk met uw behandelend arts of uw verpleegkundige. Uw arts 
kan hiertegen eventueel medicatie voorschrijven. 

Droge mond: meld een droge mond bij uw behandelend arts, zodat hij kan bepalen of 
de oorzaak te behandelen is. Belangrijk is dat u zelf uw mond goed verzorgt. 

Spiertrekkingen: waarschuw bij spiertrekkingen uw behandelend arts. 

Het is belangrijk dat u bijwerkingen meldt aan uw arts of verpleegkundige. Eventueel 
kan besloten worden om over te stappen op een ander morfinepreparaat. 

MOGELIJKE NEVENWERKINGEN 
VAN MORFINE
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Misverstanden rond morfine blijken in de praktijk helaas nog veel voor te komen. 
Deze misverstanden bestaan zowel bij patiënten als de naasten en geeft onnodig 
angsten. Bij het starten van morfine is het dan ook essentieel een goede voorlichting 
te geven. Dit bevordert de therapietrouw en kan het effect van de behandeling positief 
beïnvloeden. 

MISVERSTANDEN EN 
WEERSTANDEN

Verslaving is onder te verdelen in geestelijke en lichamelijke afhankelijkheid. Als 
u morfine gebruikt als pijnstiller of voor kortademigheid gebruikt, is de kans op 
geestelijke afhankelijkheid zeer gering. Een verslaving treedt op wanneer iemand 
zonder pijn of benauwdheid morfine gebruikt. Er treedt dan een bepaalde ‘kick’ 
op. Deze ‘kick’ treedt niet op wanneer de morfine gebruikt wordt om de pijn of de 
ademhaling te verlichten. Zoals bij bijna ieder ander geneesmiddel dat langdurig 
gebruikt wordt, bestaat er een lichamelijke gewenning aan morfine. Dit is op zich 
niet schadelijk. Alleen als het gebruik van morfine plotseling gestaakt wordt, kan dat 
ontwenningsverschijnselen tot gevolg hebben. Dit kan vermeden worden door de 
dosering geleidelijk te verlagen, in overleg met uw arts. 

MISVERSTAND 1: 
MORFINE IS VERSLAVEND
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De kans op verslaving aan morfine is gering. De reden dat de dosering van morfine 
wordt aangepast, is omdat de pijn en/of de kortademigheid toeneemt. Er is meer 
morfine nodig om de pijn en/of de ademhaling te verlichten en zo het comfort 
proberen te verhogen. Ook kan het zijn dat het lichaam went aan een bepaald opioïd, 
waardoor u steeds meer nodig heeft. De arts kan dan besluiten over te gaan op een 
ander opioïd. 

Morfine onderdrukt de ademhaling niet als het goed gedoseerd gegeven wordt  en 
gebruikt wordt volgens de internationale richtlijnen. Benauwdheid kan juist een reden 
zijn om morfine voor te schrijven.

MISVERSTAND 3: 
MORFINE VEROORZAAKT 
ADEMHALINGSMOEILIJKHEDEN

MISVERSTAND 2: VAN MORFINE 
HEEFT U STEEDS MEER NODIG

Morfine verkort de levensverwachting niet. Verschillende studies tonen aan dat 
wanneer de pijn en/of benauwdheid onder controle gebracht wordt, er eerder een 
levensverlengend effect wordt vastgesteld.

MISVERSTAND 4: 
MORFINE VERKORT HET LEVEN
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Het gebruik van morfine kan bij u, uw familieleden of anderen in uw naaste omgeving 
wellicht een aantal vragen oproepen. Deze folder is bedoeld om die vragen te 
beantwoorden.

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, stelt u die dan gerust aan 
de arts, de palliatieve zorgverleners of de verpleegkundigen op de afdeling.

TOT SLOT

Integraal kankercentrum Nederland. (2008, november). Opgeroepen op oktober 13, 
2015, van Integraal kankercentrum Nederland: https://www.iknl.nl/

Netwerk Palliatieve Zorg. (sd). Fabels en feiten over morfine. Opgeroepen op 
oktober 13, 2015, van Netwerk Palliatieve Zorg, regio Ijssel-Vecht en regio noordoost 
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H. Hartziekenhuis Mol
Gasthuisstraat 1 - 2400 Mol
Tel.: 014/71 20 00
E-mail: info@azmol.be
www.azmol.be

Deze brochure werd ontwikkeld door, en is 
eigendom van, het H. Hartziekenhuis Mol.

Elke reproductie of verspreiding zonder 
toestemming van de eigenaar is verboden.
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Dr. T. Lim – Dr. J.W. Verstraten
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Algemeen nummer: 014 71 20 00
Afspraken: 014 71 20 53
Ombudsdienst: 014 71 21 93
Spoedgevallendienst: 014 71 23 92
Afspraken radiologie: 014 71 20 43


