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Ais gevolg van het feit dat ind 1 januari 1984 fenacetine niet 
meer mag worden afgelev rd in geneesmiddelen zijn de desbe
treffende analgeti che preparaten gewijzigd. In dit artikel worden 
de wijzigingen in de FNA-preparaten beschreven en wordt de 
nieuwe samenstelling toegelicht. Bij de symptomatische behan
deling van pijn wordt de voorkeur gegeven aan enkelvoudige 
preparaten met paracetamol of acetylsalicylzuur, terwijl aan 
combinati pr paraten lechts een beperkte plaats wordt toege
dacht. 

Inleiding 

Op advies van het College ter beoorde
ling van geneesmiddelen is de aflevering 
van fenacetine in geneesmiddelen sinds 
1 januari 1984 bij de wet verboden. De 
reden van deze maatregel is "dat lang
durig ofveelvuldig gebruik van fenaceti
ne ernstige nierbeschadiging, kanker 
van de urinewegen en bloedafwijkingen 
kan teweegbrengen bij de mens en deze 
substantie vervangbaar is door andere 
niet-narcotische analgetica". I Opval
lend is dat in deze formulering geen 
uitspraak wordt gedaan over de bijwer
kingen van andere niet-narcotische 
analgetica en combinaties daarvan . 
Eventueel misbruik van niet-narcoti
sche analgetica - voornamelijk van 
combinatiepreparaten en zelden van en
kelvoudige preparaten2 - wordt met de
ze maatregel niet voorkomen. 

informatie ten behoeve van de voor
schrijvende arts bevat. 
De keuze die gemaakt is ten aanzien van 
de preparaten, de dose ring en de toe
dieningsvorm, wordt in dit artikel toege
licht. Voorts wordt ingegaan op de be
perkte plaats van combinatieprepara
ten; in de meeste gevallen verdient het 
gebruik van enkelvoudige antipyreti
sche analgetica de voorkeur. 

Enkelvoudige analgetica 

Bij de symptomatische behandeling van 
pijn en/of koorts gaat in eerste instantie 
de voorkeur uit naar een enkelvoudig 
perifeer aangrijpend (antipyretisch) 
analgeticum: acetosal (acetylsalicyl
zuur) of paracetamol (tabel 2). In de 
meeste gevallen van pijn - kiespijn, 
hoofdpijn , otitis , sinusitis, etc. - zullen 
deze preparaten voldoende effectief 
zijn. 

Wordt met een enkelvoudig middel on
voldoende analgetisch effect bereikt, 
dan kan een combinatie van acetosal 

c.q. paracetamol met het centraal aan
grijpende amllgeticum codeine zinvol 
zijn . 

Combinaties met codeine 

De combinaties met codeine (als fos
faat) zijn bedoeld ter vervanging van de 
in tabel 1 genoemde preparaten. Ge
tracht is het combineren van analgetica 
tot een minimum te bepreken. Tabel3 
geeft een overzicht van de combina
tiepreparaten . 
Aangenomen wordt dat het analgetisch 
effect van deze stoffen additief is. s De 
werking van beide stoffen treedt vrijwel 
gelijktijdig in, na 20 - 30 minuten.7 Vit 
diverse onderzoeken blijkt dan ook het 
voordeel van een combinatie van para
cetamol of van acetosal met codeinefos
faat. 

Quiding et al. vonden een relatie tussen 
de aan 500 mg paracetamol toegevoeg
de dosis codeinefosfaat en het analge
tisch effect na een tandheelkundige in
greep; daarnaast vonden zij echter een 
toename van de bi jwerkingen van codei
nefosfaat, Als optimale combinatie noe
men zij 500 mg paracetamol en 30 mg 
codeinefosfaat, maximaal4x per dag. 8 

Mueller et al. bevelen een combinatie 
aan van 1 g paracetamol en 50 mg 
codeine (als base), of met 5 mg levome
thadon bij de behandeling van ernstige 
pijn ten gevolge van tumoren.? 

Cooper & Beaver onderzochten het 
analgetisch effect van een eenmalige 
toediening van respectievelijk acetylsa
licylzuur en paracetamol met codeine
fosfaat na een tandheelkundige ingreep. 
Zij vonden dat 30 mg codeinefosfaat 
niet effectiever was dan een placebo, dat 
650 mg acetosal significant beter was 
dan een placebo, en dat de combinatie 
iets effectiever was dan acetosal aileen; 
60 mg codeinefosfaat bleek weI effec
tiever dan een placebo en ook de combi
natie van 600 mg paracetamol en 60 mg 
codeinefosfaat was effectiever dan para
cetamol aileen. to 

Als gevolg van de maatregel zijn de 
desbetreffende in de handel zijnde anal
getica-combinaties gewijzigd. Ook kun
nen sommige preparaten uit het Formu
larium der Nederlandse Apothekers 
(FNA) sinds 1 januari niet meer worden 
voorgeschreven (label 1). Tabel 1. Preparaten die verwijderd zijn uit het FNA sinds juli 1983. 
In de label/en 2 en 3 wordt een overzicht 
gegeven van de antipyretische analgeti
ca die sinds juli 1983 volgens gestan
daardiseerde voorschriften in de apo
theek kunnen worden bereid. Deze pre
para ten zullen worden opgenomen in de 
vijfde druk van het Artsen-FNA, dat ook 

' Laboratorium Nedcrlandse Apothekcrs, Den 
Haag. 
*' Ziekenfondsraad. Amstclvecn. 
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Tabulae APC 
Pulveres APC 
Pulveres APCodeine 
Pulveres acetosali composita 
Suppositoria acetosale composita 
Suppositoria acetosali composita pro 

infantibus 
Pulveres propyphenazoni compositi 

(APC-tabletten) 
(APC-poeders) 
(APCodeine poeders) 
(Samengestelde acetosalpoeders) 
(Samengestelde acetosalzetpillen) 
(Samengestelde acetosalzetpillen voor 

kinderen) 
(Samengestelde propyfenazonpoeders) 

311 



Houde et a!. vonden daarentegen dat 32 
mg codeine (<jJs fosfaat?) vrijwel even 
effectief was als 600 mg acetosal bi j pi jn 
ten gevolge van kanker Y Bea
ver & McMillan merken dan ook op dat 
de "relatieve effectiviteit van analgetica 
met verschillende werkingsmechanis
men kan verschillen in verschillende 
pijnmodellen" .12 

Het is echter niet mogelijk een indicatie 
aan te geven voor de combinatie, omdat 
ook resultaten worden gevonden die 
tegengesteld zijn aan bovenstaande stu
dies; Skjelbred & Lokken vonden geen 
verhoging van het analgetisch effect na 
toevoeging van 30 mg codeinefosfaat 
aan 400 mg paracetamol bij pijn na een 
tandheelkundige ingreep, terwijl wei 
meer bijwerkingen optraden. 13 

In een aantal studies wordt nader inge
gaan op de bijwerkingen bij het gebruik 
van een combinatiepreparaat met codei
nefosfaat. De meest genoemde zijn dui
zeligheid, misselijkheid en sufheid. 8• 10. 

13 Het gaat hierbij overigens om kortdu
rende studies. Bij de behandeling van 
chronische pijn wordt ook obstipatie 
genoemd. Verder zouden combina
tiepreparaten ook meer misbruik te zien 
geven. 14 Op grond van de beschikbare 
literatuur is het echter niet mogelijk aan 
te geven welk bestanddeel van een com
binatiepreparaat misbruik in de hand 
werkt. 
Enige twijfel aan de voordelen van de 
toevoeging van codeinefosfaat is op 
grond van bovenstaande op zijn plaats; 
gezien de ervaringen in de praktijk is er 
niettemin behoefte aan een combinatie 
van paracetamol of acetosal met codei
nefosfaatl5• 16, echter aileen wanneer 
enkelvoudige preparaten, toegediend in 
een adequate dosering, hebben gefaald 
bij pijnbehandeling. 

De sterk ten in het FNA zijn standaard
doseringen. Indien no dig kunnen de 
doseringen individueel worden aange
past: acetosal en paracetamol tot 1000 
mg per keer; codeinefosfaat tot 60 mg 
per keer. Hierbij is op te merken dat 
codeine en zijn zouten, in bereidingen in 
vaste vorm van ten hoogste 15 mg per 
doseringseenheid tot een maximum van 
300 mg per aflevering, berekend als 
base, niet vallen onder de bepalingen 
van de opiumwet. Aan te raden is met 
de apotheker te overleggen welke com
binaties men in de praktijk gaat gebrui
ken. De standaarddoseringen zijn van 
voordeel, wanneer behalve pijn ook 
hoest bestreden moet worden; codeine
fosfaat wordt gebruikt bij hoest in een 
dosering van 10-20 mg per keer.? 
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Geen andere combinaties 

Andere combinaties ter vervanging van 
die met fenacetine zijn niet opgenomen. 
De combinatie van acetosal met parace
tamol is niet opgenomen, omdat deze 
combinatie wellicht even nefrotoxisch is 
als de combinatie van acetosal en fena
cetine. l? 
Ook fenobarbital is niet meer opgeno
men in de nieuwe combinaties. In vaste 
combinaties wordt fenobarbital niet zin
vol geacht, gezien de relatief lange half
waardetijd van de stof. 18 Indien een 
sedativum gewenst is, kan worden over
wogen een kort werkend benzodiazepi
ne voor te schrijven, bij voorkeur apart 
in een orale toedieningsvorm. 19 De toe
voeging van een benzodiazepine aan 
paracetamol- of acetosalzetpillen is niet 
juist; vanuit een vette zetpilbasis is de 

opname van ben~odiazepines zeer 
traag.20 

Coffeine wordt wei in analgetica-combi
naties toegepast vanwege de centraal 
stimulerende werking; de stemming van 
de patient en daardoor de pijnbeleving 
zou gunstig worden beinvloed. 18 Op 
grond van de thans beschikbare litera
tuur is het niet duidelijk of coffeine 
zinvol is in combinatie met perifeer aan
grijpende analgetica. 
Booy yond dat bij korte, slechts enkele 
uren durende sterke pijn na een tand
heelkundige ingreep glafenine of de 
comb ina tie van paracetamol en coffeine 
de voorkeur genieten boven paraceta
mol of acetosal aileen; bij langer duren
de pijn werden geen verschillen ge
vonden.21 
Laska et a!. beschrijven de resultaten 

Tabel 2. Antipyretische analgetica, opgenomen in het FNA sinds juli 1983. 
Enkelvoudige preparaten. 

Acetosal of carbasalaat Leeftijd Dosering" 

Oraal 
Tabulae acidi acetylsalicilici 500 mg volw. 4-6 x dd 1 tab!. max 3 g 
(Aceto sal tab lett en 500 mg) 6-12 jaar 4-6 x dd y, tab!. 
Pulveres carbasalati calcici 60 mg; volw. 4-6 x dd 600 mg 
120 mg; 180 mg; 240 mg; 600 mg 3-12 mnd. 3-4 x dd 60 mg 
(Carbasalaatcalciumpoeders) 1- 3 jaar 4-6 x dd 120-180 mg 

3- 6 jaar 4-6 x dd 180-240 mg 
6-12 jaar 4-6 x dd 240-480 mg 

Rectaal 
Suppositoria acidi acetylsalicilici volw. 3 x dd 500-1000 mg max 3 g 
100 mg; 200 mg; 300 mg; 500 mg; 3 mnd. 1-2 x dd 100 mg 
1000 mg (Acetosalzetpillen) 1 jaar 1-2 x dd 200 mg 

2- 3 jaar 3 x dd 300 mg 
4-12 jaar 3 x dd 500 mg 

Paracetamol Leeftijd Dosering" 

Oraal 
Tabulae paracetamoli 500 mg volw. 4-6 x dd 1 tab!. max. 3 g 
(Paracetamoltabletten 500 mg) 6-12 jaar 4-6 x dd Yz tab!. 
Pulveres paracetamoli 60 mg; 3-12 mnd. 3-4 x dd 60 mg 
120 mg (Paracetamolpoeders) 1-3 jaar 4-6 x dd 60-120 mg 
Mixtura paracetamoli 24 mg/ml 3-12 mnd 3-4 x dd 2,5 ml 
(Paracetamoldrank) 1- 3 jaar 4-6 x dd 2,5-5 ml 

3- 6 jaar 4-6 x dd 5 ml 
6-12 jaar 4-6 x dd 10 ml 

Rectaal 
Suppositoria paracetamoli 120 mg; volw. 1-3 x dd 1000 mg. max. 3 g 
240 mg; 500 mg; 1000 mg 3-12 mnd. 2-3 x dd 120 mg 
(Paracetamolzetpillen) 1- 3 jaar 2-3 x dd 120-240 mg 

3- 6 jaar 2-3 x dd 240 mg 
6-12 jaar 2-3 x dd 500 mg 

,) De doseringen zijn gebaseerd op de referenties 3-6. Bij kinderen is voorts in grote lijnen uitgegaan van de 
algemeen aanvaarde dosering per keer voor paracetamol van 10 mglkg Iichaamsgewicht en voor het 
calciumzout van acetylsalicylzuur van 12 mg/kg lichaamsgewicht (hetgeen overeenkomt met 10 mg 
acetylsalicylzuur per kg Iichaamsgewicht. 
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van vier studies waarvan er drie betrek
king hadden op pijn post partum en een 
op pijn na een tandheelkundige in
greep; in twee van de vier studies, waar
onder de studie betreffende een tand
heelkundige ingreep, had de combinatie 
van paracetamol met coffeine signifi
cant meer effect dan paracetamol aI
leen. 22 

Moertel yond dat bij pijn ten gevolge 
van kanker een combinatie van 650 mg 
acetosal en 65 mg coffelne niet effec
tiever was dan acetosal alleenY 
In een recente be schou wing wordt ge
conc1udeerd dat onderzoeken betref
fende coffeine veel tegenstrijdigheden 
opleveren, en verder dat "coffei'ne een 
effectief adjuvans is in niet-narcotische 
analgetica-combinaties, hoewel het ef
fect niet erg groot is bij de meeste 
personen".24 Ook Laska conc1udeert, 
na evaluatie van dertig klinische studies 
uit de afgelopen twintig jaar, dat coffel
ne een reele maar bescheiden bijdrage 
levert in analgetica-combinaties. 25 
Tegen een vaste combinatie met coffei'
ne kan worden aangevoerd, dat de opti-

male dose ring van coffelne niet duide
lijk is beschreven in de literatuur. Bo
vendien is de toevoeging van een cen
traal stimulerende stof niet altijd ge
wenst. 

In de nieuwe combinaties is coffeine op 
grand van bovenstaande argumenten 
niet opgenomen. Aangezien een effect 
van coffelne op de analgetische werking 
van paracetamol niet uitgesloten is, is de 
combinatie van 500 mg paracetamol en 
50 mg coffeine nog wei gehandhaafd in 
het FNA. 

Oraal of rectaal? 

Acetosal en paracetamol, alsook de 
combinaties met codeinefosfaat, kun
nen zowel oraal als rectaal worden toe
gediend. 
Acetosal wordt oraal als carbasalaat
cali urn gegeven, verwerkt in een poe
der. Carbasalaatcalium, bekend onder 
de naam Ascal®, is een calcium-ureum 
verbinding van acetosal die goed oplost. 
Ais oplossing toegediend is de resorptie 

Tabel 3. Antipyretische analgetica. opgenomen in het FNA sinds juli 1983. 
(Combinatiepreparaten) 

Acetosal of carbasalaat met codeine" Leeftijd 

Oraal 
Pulveres carbasalati 600 mg et volw. 
codeini 10 mg (Carbasalaat- codelne
poeders 600/10 mg) 

Rectaal 
Suppositoria acetosali 500 mg et 
codeini 10 mg (Acetosal-codeine
zetpillen 500/10 mg) 

Paracetamol en codeine' 

Oraal 
Capsulae paracetamoli 250 mg et 
codeini 5 mg" (Paracetamol
codeinecapsules 250/5 mg) 

Rectaal 
Suppositoria paracetamoli 500 mg 
et codeini 10 mg (Paracetamol
codelnezetpillen 500/10 mg, 
Paracodzetpillen 500110 mg) 
Suppositoria paracetamoli 250 mg 
et codeini 5 mg (Paracetamol
codelnezetpillen 250/5 mg, 
Paracodzetpillen 250/5 mg) 

volw. 

Leeftijd 

volw. 
6-12 jaar 

volw. 
6-12 jaar 

3-6 jaar 

Dosering 

4-6 X dd 1 poeder 

4-6 X dd 1 zetpil 

Dosering 

4-6 X dd 2 caps. (max. 6 x) 
4-6 x dd 1 caps. 

4-6 x dd 1 zetpil 
1-3 x dd 1 zetpil 

1-3 x dd 1 zetpil 

hJ De hocveelheid codeinefosfaat kan. afhankelijk van het effect. worden verhoogd tot 60 mg per keer; de 
maximalc dosis van codeincfosfaat bedraagt voor volwasscnen 300 mg per dag. Voor kinderen is de dosis 
O.S mg/kg/keer. maximaal 4-6 keer per dag. 

"J Een preparaat voor volwassenen in de sterkte SOO/IO is om praktische redenen niet opgenomen. Om de 
grondstoffen te kunnen verwerken. is capsulemaat nr. 00 nodig. De apparatuur voor deze capsulemaat is in 
de mccste apothcken niet aanwezig; hovendien hebben ccn groot aantal paticntcn slikprohlemen met deze 
capsulemaat. 
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van acetosal beter en zijn de maag
darmbezwaren minder. 26 

Bij rectale toediening heeft acetosal de 
voorkeur boven carbasalaatca1cium, 
omdat de rectale resorptie van acetosal 
in deze vorm dan juist beter is.27 Rectaal 
worden acetylsalicylzuur en paraceta
mol langzamer geresorbeerd dan oraa\. 
Hierdoor is het first-pass metabolisme 
hoger, met als gevolg dat de biologische 
beschikbaarheid geringer is. Door de 
dose ring te verhogen, wordt weliswaar 
de resorptie niet sneller, maar worden 
uiteindelijk wei hogere plasmaspiegels 
verkregen. Het verdient daarom aanbe
veling, bij rectale toediening van aceto
sal of paracetamol de dosering te ver
dubbelen ten opzichte van de orale do
sering. Om in geval van volledige re
sorptie bij een voldoende lange verblijf
tijd de kans op overdosering te vermij
den, dient dan het aantal doses te wor
den gehalveerd. 1H 

Het gebruik van zetpillen met acetosal 
kan aanleiding geven tot 10k ale irritatie 
(moge\ijk in meerdere mate bij de 1000 
mg dosering, waarmee nog betrekkelijk 
weinig ervaring is opgedaan). Paraceta
mol heeft dit nadeel niet. 
De mate en snelheid van resorptie van 
codeinefosfaat is rectaal vergelijkbaar 
met de resorptie na orale toediening. 28 

Op grond van deze overwegingen gaat 
voor orale toediening de voorkeur uit 
naar preparaten met carbasalaatcalcium 
en voor rectale toediening naar prepara
ten met paracetamol, al dan niet gecom
bineerd met codelnefosfaat. 
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Vit de universitaire huisartseninstituten 

DRS. M. L. M. CEHA EN DRS. M. J. A. DE JONGE* 

Een curs us gezinsgeneeskunde voor 
huisartsopleiders 

In het cursusjaar 1982-83 i in Leiden v~~r het eer teen cursus 
gezin genee kunde georganiseerd voor huisartsopleiders. De 
cursus beru top twee uitgang punten: de ba iselem nten van de 
y teem leer (gezinsopbouw, relatiepatronen, gezin concepten 

e.d.) en een aantal registratiemodellen die aspecten van de 
gezin benadering vi ualiseren en het werken al gezinsarts onder
steunen . Met deze cursus wordt beoogd de opleider te leren 
bewust gebruik te maken van gezinsdynami che conceptcn bij de 
opleiding van de arts-assistent. Het artikel wordt be loten met 
een kort onderwij programma v~~r de art -assistent. 

Inleiding 

Een van de visites betreft een drie maan
den oude zuigeling uit het gezin B. Het 
kind heeft 38,5° en spuugt. De huisarts
opleider besluit de arts-assistent te laten 
gaan. Nadat de arts-assistent heeft aange
beld, wordt de deur opengedaan door 
een fonge vrouw van omstreeks 20 faar. 
"Goedemorgen ", zegt de arts-ass is tent. 
,.lk ben dokter V, de assistent van uw 
huisarts. Ik kom naar de baby kijken ". 
De vrouw laat hem binnen en gaat hem 
voor naar het kindje. Nadat de baby is 
onderzocht, vraagt de arts-ass is tent aan 
de vrouw: "Krijgt ze de fles of geeft u 
borstvoeding?", waarop de vrouw een 
beetje schrikt en verlegen lacht: ..Ik ben 
de moeder niet, dokter". "Oh, dan bent u 
dus de moeder", zegt de arts-ass is tent 
tegen een omstreeks 40-jarige vrouw, die 
inmiddels ook is binnengekomen. De 
vrouw ontkent dat en de arts-assistent 
voelt zich opgelaten . 
De arts-assistent maakt deze vergissing, 
omdat hij kennelijk niet op de hoogte is 
van de samenstelling van dit gezin . Niet 
onoverkomelijk , maar wei jammer. Me
vrouw B heeft twee dochters, een van 20 
en een van 17 jaar. De jongste dochter is 
een ongehuwde moeder, die met haar 
baby bij haar moeder inwoont. Zij heeft 

• Mevrouw Ceha is klinisch psycholoog, mevrouw 
De Jonge is socioloog: beide auteurs zijn verbon
den aan de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de 
Rijksuniversitcit te Leiden. De beschrevcn cursus 
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een baan en verdient zodoende de kost 
voor zichzelf en haar kind. Bovendien 
heeft zij zo een goede oppas v~~r haar 
baby. 
Iedere huisarts weet van de meeste ge
zinnen uit zijn praktijk wei hoe ze zijn 
samengesteld. Die kennis is voor hem 
zo vanzelfsprekend, dat hij zich daarvan 
soms niet eens bewust is. Vaak staat dan 
ook slechts een gedeelte van de achter
grondinformatie van de patient op de 
kaart en werkt de huisarts veel op zijn 
geheugen . 
Ook weet iedere huisarts dat gezinssitu
atie en ziektegedrag vaak samenhan
gen. In een wisselwerking bei'nvloedt 
ziekte het functioneren van een gezin en 
kan de wijze waarop een gezin functio
neert, ziekmakend werken . 
De invloed van ziekte op het gezin is 
meestal duidelijker dan omgekeerd. 
Een paar voorbeelden: 
- wanneer moeder ziek wordt, moeten 
er voorzieningen worden getroffen, zo
als voor het verzorgen van de kinderen, 
het huishouden en de boodschappen; 
- wanneer een van de kinderen ziek 
wordt, is moeder aan huis gekluisterd en 
moet extra aandacht aan het zieke kind 
worden besteed ; 
- wanneer vader ziek wordt, zal men 
moeten wennen aan zijn constante aan
wezigheid thuis; bovendien kan dat fi
nanciele gevolgen hebben v~~r het 
gezin . 
Kortom, wanneer een van de gezinsle
den ziek is, moeten de anderen zich 
daaraan aanpassen. Bovendien hebben 
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