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Opioïden voor palliatie
van dyspnoe bij terminale
ziekte

Jennings AL, Davies AN, Higgins JPT, Broadley K.
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illness (Cochrane review). In: The Cochrane Library,
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Achtergrond Dyspnoe is een vaak voor-

komende klacht bij ernstige progres-

sieve en terminale aandoeningen zoals 

(long) kanker, COPD, hartfalen en ALS.

Allereerst moet de onderliggende aan-

doening worden behandeld, maar vaak is

dat niet voldoende. De diverse mogelijk-

heden voor symptomatische behandeling

van dyspnoe zijn nooit systematisch geë-

valueerd. Hoewel het onderliggende

mechanisme nog niet geheel duidelijk is

en er slechts enkele trials van voldoende

omvang bekend zijn, worden opioïden

vaak gebruikt om dyspnoe te behandelen.

Opioïden worden op veel verschillende

manieren toegediend; zo was het in de

Britse palliatieve praktijk tot enige jaren

geleden gebruikelijk om morfine te verne-

velen. In Nederland worden opioïden

meestal systemisch toegepast.

Methoden Een uitgebreide zoektocht

naar dubbelblinde trials werd uitgevoerd,

zowel in databases als door onderzoekers

op dit gebied te benaderen. Onderzoeken

naar behandeling met opioïden ongeacht

de aandoening, dosis of toedieningsvorm

werden ingesloten. De primaire uitkomst-

maat was dyspnoe, de secundaire 

uitkomstmaat inspanningstolerantie.

Onderzoeken werden verdeeld naar toe-

dieningsvorm, namelijk systemische mor-

finetoediening of per vernevelaar en wer-

den apart en samen geanalyseerd. Waar

mogelijk werden de onderzoeken statis-

tisch samengevoegd (meta-analyse).

Resultaten Achttien onderzoeken wer-

den gevonden; bij negen werd de morfine

verneveld, en bij de andere negen werden

opioïden systemisch toegediend. Bij

veertien onderzoeken ging het om patiën-

ten met COPD, bij één om patiënten met

interstitiële longziekte, bij twee alleen

om oncologische patiënten en één

onderzoek met orale opioïden betrof

patiënten met hartfalen. Met uitzonde-

ring van een onderzoek met 76 patiënten

waren de onderzoeken klein (6-18 patiën-

ten). De meeste onderzoeken betroffen

poliklinische patiënten, en een enkel

onderzoek naar dyspnoe in rust was bij

palliatief behandelde, oncologische,

niet-ambulante patiënten uitgevoerd.

Verbetering van dyspnoe werd een uur na

toediening van de medicatie gemeten

met een visueel-analoge schaal en een

aanvulling daarvan, de Borg-schaal, waar-

bij ook een beschrijving van de dyspnoe

wordt gegeven.

Verbetering van inspanningstolerantie

werd gemeten met diverse inspannings-

tests en na een vastgestelde duur. 

De gebruikte opioïden waren orale, sub-

cutane en intraveneuze opioïden en ver-

nevelde morfine in verschillende doserin-

gen. Op één onderzoek na hadden de

patiënten eerder geen opioïden gebruikt.

De kwaliteit van zestien van de achttien

onderzoeken zoals gemeten met de

Jadadscore (maximum is 5) was 4 en dit

had voornamelijk te maken met een

gebrek aan gegevens over de randomisa-

tie.

Een klein, maar statistisch significant

effect op dyspnoe werd gevonden voor de

niet-vernevelde toedieningsvorm. Er was

hierbij geen verschil tussen de COPD-

groep en de oncologische groep. Er werd

voor geen van beide toedieningsvormen

een effect op de inspanningstolerantie

gevonden. 

Conclusie Er lijkt een effect van syste-

misch toegediende opioïden op dyspnoe

in rust te zijn, hoewel het aantal patiën-

ten in de onderzoeken klein was, er geen

vaste opioïden, doseringen en toedie-

ningsvormen werden gebruikt en de pro-

tocollen niet gestandaardiseerd waren. 

Commentaar
Het belang van de conclusie van deze

zeer solide review voor de dagelijkse

praktijk zou groot kunnen zijn. Bovendien

is het goed in deze tijd van toegenomen

aandacht voor palliatieve zorg om deze

deels al wel bekende feiten te vertalen

naar de praktijk van huisartsen, verpleeg-

huisartsen en specialisten. Dyspnoe is

immers vaak moeilijker te behandelen

dan pijn, zowel bij oncologische patiën-

ten als bij patiënten met COPD, termi-

naal hartfalen en ALS. 

Dyspnoe komt bij de helft tot twee derde

van alle kankerpatiënten voor, en bij

patiënten met longkanker kan dit tot 70%

oplopen. In de oncologie gelden al enige

jaren duidelijke richtlijnen voor de

behandeling van dyspnoe.1 Hierin wordt

geadviseerd om morfine oraal of subcu-

taan te geven volgens een duidelijk stap-

penplan, waarbij patiënten die al met

morfine behandeld worden voor pijn een

hogere dosering krijgen als er ook van

dyspnoe sprake is. 

In de Nederlandse huisartspraktijk doen

zich enkele problemen voor in het

gebruik van deze richtlijnen. In tegenstel-

ling tot de praktijk in het Verenigd

Koninkrijk waar veel gewerkt wordt met

subcutaan toegediende morfine (pomp)

is in Nederland de fentanylpleister zeer

veel in gebruik, maar die is bij de behan-

deling van dyspnoe minder effectief dan

morfine. Een gecombineerde behande-

ling voor pijn en dyspnoe door dosisver-

hoging ligt bij orale of subcutane morfine

dus meer voor de hand en is daarmee een

goed argument om vaker voor morfine te

kiezen.

Morfine heeft bijwerkingen zoals initiële

sufheid, misselijkheid en obstipatie. Deze

worden nog steeds onvoldoende uitge-

legd en behandeld door huisartsen waar-

door de therapietrouw erg lastig wordt. 

Er wordt vaak gedacht dat verhoging van

de dosering morfine levensverkortend

kan werken door de ademdepressie, maar

dat is in de praktijk niet het geval. De

patiënt wordt zo ten onrechte een goede

behandeling onthouden.

Er wordt vaak pas aan morfine gedacht in

een laat stadium, als patiënten al bedle-

gerig zijn. De review geeft aan dat het zin

heeft om ook al bij nog ambulante

patiënten met opioïden te starten.

De behandeling met opioïden van dysp-

noe bij palliatief behandelde, niet-onco-

logische patiënten is nog op geen enkele

wijze vervat in richtlijnen zoals de NHG-

Standaarden. Alleen bij de behandeling

van ernstig astma cardiale wordt in de
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NHG-Standaard Hartfalen subcutane

toediening van morfine geadviseerd. De

NHG-Standaard COPD noemt de catego-

rie opioïden helemaal niet. Mijn indruk is

dat patiënten met terminale vormen van

COPD, hartfalen en ALS nu nog nauwe-

lijks met opioïden worden behandeld

voor hun dyspnoe. 

De review geeft samengevat aan dat het

een goed idee zou zijn om de Richtlijn

Dyspnoe uit het Oncologieboek1 van het

Integraal kankercentrum Midden-Ne-

derland ook te laten gelden voor niet-

kankerpatiënten, waarbij de diverse eer-

der genoemde specialismen een belang-

rijke rol kunnen spelen in de toepassing

en verspreiding van deze richtlijn.

Anne-Marie Raat

1 De Graeff A, Verhagen EH, Eliel MR, Hesselman

CM, Kroeze-Hoogendoorn GJ, redactie. Oncologie-

boek, Deel II. Richtlijnen palliatieve zorg. Utrecht:

IKMN, 2002.

Kwartiermaken voor men-
sen met een psychiatrische
achtergrond

Kal Doortje. Kwartiermaken. Werken aan ruimte 

voor mensen met een psychiatrische achtergrond

[Proefschrift]. Amsterdam: Boom, 2001. 224 pagina’s,

€ 19,90, ISBN 90-5352-727-3.

In dit boek staat ‘kwartiermaken’ of ‘ruim-

te maken’ in de maatschappij voor men-

sen met een psychiatrische achtergrond,

de vreemde ander, centraal. De auteur

benadrukt dat de samenleving daarbij

‘frictie’, een ‘ongemakkelijkheid’, strijdig-

heid ervaart. In varianten van kritische of

anti-psychiatrie is de strijdigheid al eer-

der aangeduid, maar nog niet eerder

stond de omgang ermee centraal. Op dit

punt vormt dit onderzoek een primeur.

In het boek zijn drie niveaus te onder-

scheiden. Ten eerste wordt vertrokken

vanuit de praktijkontwikkeling van het

Zoetermeerse RIAGG-project ‘Kwartier-

maken’. Ten tweede is er het niveau van de

rehabilitatietheorie, van een kritische

psychiatrie en psychologie. Ten derde is

er een filosofisch niveau: theorievorming

over ‘de ander’, differentiedenken, her-

meneutiek (de leer van het interpreteren),

‘theorie van presentie’ en ethiek van de

zorg. 

Hoofdstuk 4, 5 en 6 zijn voor huisartsen

van rechtstreeks belang. Hoofdstuk 4

gaat over de multiloog, een open forum

voor machtsvrije communicatie tussen

hulpverleners en patiënten, hun familie-

leden en andere betrokkenen (politie,

woningbouwvereniging). Is anders den-

ken over anders zijn mogelijk? Patiënten

moeten niet alleen leren om hun stoornis

te aanvaarden en ermee om te gaan,

maar moeten er ook betekenis aan kun-

nen verlenen. Hulpverleners kunnen er

een heel andere kijk op cliënten opdoen,

en bovendien betekent voor hen het aan-

vaarden van die ‘andere’ betekenissen

dat ook hun plaats verandert. 

In hoofdstuk 5 wordt reliëf gegeven aan

wat genoemd wordt ‘normatieve profes-

sionaliteit’; professionaliteit is meer dan

een techniek. Dit gebeurt onder andere

aan de hand van de problematiek van

burnout. Een ‘nabije’ werkwijze hoeft niet

ten koste te gaan van het welzijn van de

beroepsbeoefenaar, maar leidt tot vol-

doening.

In hoofdstuk 6 staat de Vriendendienst

centraal. Vrijwilligers gaan om met hun

maatjes met psychiatrische ervaringen.

Huisartsen kunnen er eventueel naar ver-

wijzen.

Hoofdstuk 7 pleit voor ‘burgerschap’

waarin kwetsbaarheid en zorgzaamheid

zijn opgenomen. Hoofdstuk 8 geeft een

samenvatting en conclusies.

Al met al is dit een leerzaam boek, dat

direct betrekking heeft op de praktijk en

ook op heldere wijze theoretische en filo-

sofische dimensies van de praktijk laat

zien.

Nel van den Haak

Economische implicaties
van nieuwe diabetesricht-
lijnen

Niessen LW, Casparie AF, redactie. Effecten en kosten

van de herziene richtlijnen voor diabetes. Diabetische

Boeken

retinopathie, diabetische nefropathie, diabetische voet,

diabetescontrole. Alphen aan den Rijn: Van Zuiden

Communications, 2002. 100 pagina’s, € 20,50.

ISBN 90-76906-19-x

Op initiatief van de Nederlandse

Diabetes Federatie (NDF) ontwikkelde

het CBO richtlijnen voor de behandeling

van diabetes. Dit boek geeft de resultaten

weer van economische evaluaties die

betrekking hebben op deze richtlijnen. In

dergelijke evaluaties worden gezond-

heidszorgprogramma’s altijd vergeleken

met één of meer alternatieve program-

ma’s. Hoofdstuk 2 van het boek geeft een

beknopt en ook voor de niet-ingewijde

lezer helder inzicht van economische

analysetechnieken, waarin begrippen als

kosteneffectiviteitsanalyse en voor kwali-

teit van leven gecorrigeerde levensjaren

(QALY) kort uiteen worden gezet. Met

deze basiskennis is de rest van het boek

meestal (maar zeker niet altijd) redelijk

goed leesbaar. De maatschappelijke kos-

ten van diabetes (gemeten als ‘hoofd-

diagnose’) zijn berekend op 1,67 miljard

gulden in 1996. Diabetes is verantwoor-

delijk voor 2,5% van alle direct medische

kosten in Nederland. De hoofdstukken 4,

5 en 6 geven antwoord op vragen naar bij-

voorbeeld de kosteneffectiviteit van het

gebruik van ACE-remmers bij macroalbu-

minurie, van intensieve voetzorg en pre-

ventie van voetcomplicaties bij type-I- en

type-II-diabetes en van hyperglykemiebe-

handeling in de preventie van blindheid.

Ze leveren tal van interessante getallen

op. Een voorbeeld: de kosten per gewon-

nen amputatievrij levensjaar voor iemand

met diabetes type II bedragen circa 5200
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