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‘Dokter, ik heb het niet zo op pillen’
Topische NSAID’s bij artrose, een klinische les

Mariëlle Dost, Tim olde Hartman

Inleiding
Artrose is een vaak voorkomende reumatische aandoening; op 

cardiovasculaire ziekten na is artrose verantwoordelijk voor de 

meeste invaliditeit. Uit onderzoek blijkt dat 90% van de bevolking 

boven de 60 jaar degeneratieve afwijkingen heeft in de gewrichten 

die het gewicht dragen. Artrose verloopt vaak asymptomatisch: 

maar ongeveer een kwart van de mensen met artrose ondervindt 

hiervan klachten.1 De behandeling bestaat naast medicamenteu-

ze pijnstilling ook uit patiëntenvoorlichting, rust, fysiotherapie en 

in enkele gevallen intra-articulaire injecties of een operatie.2

Geneesmiddelen van eerste keus zijn simpele pijnstillers als 

paracetamol. NSAID’s gelden als middelen van tweede keus. In de 

praktijk worden vaak NSAID’s voorgeschreven. Een nadeel hiervan 

is hun bijwerkingenprofiel; met name de gastro-intestinale toxi-

citeit is geassocieerd met significante morbiditeit en mortaliteit. 

Bij ouderen is 30% van alle ziekenhuisopnamen vanwege maag- 

en duodenumulcera het gevolg van NSAID-gebruik en geldt een 

vier keer verhoogd risico op een dodelijke gastro-intestinale bloe-

ding.3 Andere belangrijke bijwerkingen zijn: verhoging van bloed-

druk, renale toxiciteit en hartfalen.

Het is dan ook niet zo vreemd dat veel patiënten aangeven dat ze 

liever die pillen niet slikken. Vormen topische NSAID’s dan mis-

schien een alternatief voor pijnbestrijding met minder bijwerkin-

gen? Als huisartsen-in-opleiding kregen wij tijdens het spreekuur 

met dit probleem te maken dat wij uitgewerkt hebben in deze 

klinische les.

Tijdens het overleg met mijn collega blijkt dat ook hij een derge-

lijke vraag, zoals in de casus van mevrouw Wielinga, nog niet eer-

der heeft gekregen op het spreekuur. We besluiten deze kwestie 

daarom uit te zoeken aan de hand van onderstaande vragen:

  Verminderen topische NSAID’s de pijn ten gevolge van artro-

se?

  Hebben topische NSAID’s een gunstig effect op de begelei-

dende symptomen van artrose?

  Wat zijn de bijwerkingen van topische NSAID’s?

Methodologie
Voor de beantwoording van de bovenstaande vragen hebben 

we een oriënterende clinical query naar de werking van topische 

NSAID’s bij patiënten met artrose uitgevoerd in PubMed. Hiertoe 

werd de combinatie van de volgende termen gebruikt: ‘Anti-inflam-

matory Agents, non-steroidal’ [MeSH], NSAID, ‘Administration, Topical’ 

[MeSH], topical, ‘Osteoarthritis’[MeSH] en osteoarthr*. We vonden 

20 onderzoeksartikelen waarvan er 3 afvielen in verband met het 

gebruik van een andere behandeling (1 artikel over bloedzuigers 

en 2 over patiënteneducatie) en één was in een andere taal dan 

het Engels geschreven. Daarnaast vielen er twee onderzoeksarti-

kelen af omdat er in deze onderzoeken niet met een placebogroep 

(maar met een ander topisch NSAID of homeopathische SRL-gel) 

werd vergeleken. In de referenties van de 14 overgebleven onder-
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Klinische les

Casus
Mevrouw Wielinga komt, lopend met een stok, mijn spreekkamer binnen. 

Ze is een redelijk vitale dame van 79 jaar. Ik (MD) controleer haar 

eens in de 3 maanden in verband met haar hypertensie. Haar laatste 

bloeddrukcontrole was een maand geleden. Al snel wordt het me duidelijk 

dat ze nu niet voor haar bloeddruk komt maar voor iets anders. ‘Dokter, 

zo kan het echt niet meer. Die knieën gaan me steeds meer pijn doen.’ Ik 

inventariseer wat er aan de hand is. Mevrouw vertelt me dat ze de laatste 

maanden steeds meer pijn heeft in haar knieën, links meer dan rechts. Zelf 

heeft ze al paracetamol geprobeerd, maar daar merkte ze niet veel van. 

Terloops merkt mevrouw op: ‘Ach ja dokter, ik ben nu eenmaal niet zo’n 

pillenslikker’. Verder vertelt ze dat haar knieën soms wat gezwollen zijn, 

maar echt rood en warm zijn ze nooit geweest. Tijdens het lopen heeft ze 

de meeste klachten, ‘daar is het mee begonnen dokter’, maar de laatste 

tijd heeft ze ook in rust pijn in haar knieën. Bij het lichamelijk onderzoek 

vallen een aantal zaken op: een valgusstand van beide knieën (links meer 

dan rechts), een geringe hydrops van haar linker knie en crepitaties bij 

flexie en extensie van deze knie.

Ik leg mevrouw uit dat de klachten die ze heeft waarschijnlijk afkomstig 

zijn van slijtage (artrose) van haar knieën. ‘Dat dacht ik wel, dat zal wel 

van het harde werken van vroeger komen’, merkt mevrouw op. ‘Maar wat 

nu dokter?’ Ik leg haar uit dat pijnstilling de eerste keus van behandeling 

is en dat ik haar een recept zal meegeven. ‘Maar dokter, ik heb het niet 

zo op pillen hoor, daar begin ik liever niet aan. Hebt u niet iets van een 

zalfje?’ Omdat ik mevrouw ken als erg standvastig en iemand die zich niet 

snel laat overtuigen besluit ik dit met een collega (ToH) te overleggen. Zelf 

twijfel ik aan de werking van zalfjes tegen de pijn en bovendien weet ik niet 

of die verkrijgbaar zijn bij de apotheek. Ik bespreek dit met mevrouw en 

spreek af haar over een paar dagen terug te bellen.
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zoeksartikelen1,2,4-15 vonden we een sleutelartikel met een review 

over de effectiviteit en veiligheid van topische NSAID’s bij acute 

en chronische pijn.16

In de Cochrane Database troffen we geen systematische review 

aan naar het effect van topische NSAID’s bij patiënten met artro-

se.

Het effect van topische NSAID’s op pijnvermindering
Meta-analyse

Recent publiceerde de BMJ een meta-analyse naar de effectiviteit 

van topische NSAID’s bij de behandeling van artrose.15 Lin et al. 

includeerden 13 relevante placebogecontroleerde onderzoeken 

met in totaal 1983 patiënten. Zij vonden een significante pijnre-

ductie na 2 weken behandeling; dit significante effect was echter 

na 4 weken volledig verdwenen. De onderzoekers concludeerden 

dan ook dat topische NSAID’s alleen op de korte termijn (minder 

dan 4 weken) effectief zijn en dat wetenschappelijk bewijs voor de 

werking op de lange termijn (meer dan een maand) vooralsnog 

niet voorhanden is.

Reviews

Moore et al. beschreven in 1998 eveneens in de BMJ een syste-

matische review naar de effectiviteit en veiligheid van topische 

NSAID’s bij acute en chronische pijn.16 Het ging om een review 

van 86 trials met in totaal 10.160 patiënten. Topische NSAID’s ble-

ken effectief te zijn bij acute pijn, zoals bij kneuzingen en verstui-

kingen. Het relatieve voordeel – meer dan 50% pijnreductie – was 

1,7 (95%-BI 1,5-1,9). Maar ook bij chronische pijn, zoals artrose en 

tendinitis, waren topische NSAID’s effectief. Het relatieve voor-

deel van patiënten met chronische pijn was 2,0 (95%-BI 1,5-2,7). 

Zeven van de 12 geïncludeerde placebogecontroleerde onderzoe-

ken lieten zien dat topische NSAID’s significant beter werkten. De 

5 andere onderzoeken vonden ook een betere werking van topi-

sche NSAID’s, maar dit was niet statistisch significant. Moore et 

al. vonden dat er 3,1 patiënten met chronische pijn (95%-BI 2,7-

3,8) met een topisch NSAID moesten worden behandeld om één 

patiënt een succesvolle uitkomst te geven die deze patiënt niet 

zou hebben gehad bij de behandeling met placebo.

De zoekactie die Moore et al. uitvoerden, was van 1966 tot sep-

tember 1996.16 We vonden nog zeven nieuwe onderzoeken naar  

de effectiviteit van topische NSAID’s bij artrose van latere 

datum.2,4-9

RCT’s

In de zeven onderzoeken die na de review van Moore et al. zijn 

uitgevoerd werden vijf verschillende soorten topische NSAID’s 

gebruikt met wisselende doseringen (tabel).2,4-9 Eén onderzoek ging 

de werking na van salicylaatgel9 en de andere zes onderzochten de 

‘overige prostaglandinesynthetaseremmers’. De duur van de behan-

deling verschilde sterk: van zeven dagen tot vier weken (tabel).

Uit de gevonden onderzoeken komt naar voren dat salicylaatgel 

nauwelijks effect lijkt te hebben op de pijn bij artrose.9 Bij vier 

van de zes overgebleven onderzoeken werd een significante ver-

betering van de pijn gerapporteerd.2,4-6 Het is opvallend dat de 

vier onderzoeken die een significant verschil vonden allemaal een 

duur van vijftien dagen of korter hadden. De twee onderzoeken 

waaruit geen significant verschil bleek, hadden een duur van vier 

weken.7,8 In deze twee onderzoeken is echter wel een subgroep-

analyse gedaan waarbij er een significant effect was van topische 

NSAID’s op de pijn bij patiënten met ernstige artrose.

Effect op de begeleidende symptomen
Het effect van topische NSAID’s op de stijfheid en zwelling van 

gewrichten is nauwelijks onderzocht in de verschillende onder-

zoeken. We kunnen hierover dan ook geen eenduidige uitspra-

ken doen. Lin et al. concludeerden dat alleen op de korte ter-

mijn (twee weken) topische NSAID’s effectief zijn voor de functie 

en de begeleidende klachten, zoals stijfheid van het aangedane 

gewricht.15 Moore et al. gingen in hun review niet in op het effect 

van topische NSAID’s op de begeleidende symptomen. Wel meld-

den twee onderzoeken een significante afname van zwelling van 

het aangedane gewricht.12,14 Roth et al. vonden deze significante 

vermindering echter niet.11 We vonden twee onderzoeken die ook 

gericht waren op verbetering van de stijfheid van het aangedane 

gewricht.1,2 Uit één onderzoek bleek een significante afname van 

de stijfheid.2

Tabel Onderzochte NSAID’s en hun effect

Auteur Soort gel Dosering (mg/dag) Duur (dagen) Effect op de pijn Bijwerkingen van NSAID-gel
Shackel 1997 kopersalicylaatgel (120 mg/g)* 360 28 - +

Bruhlmann 2003 DHEP- pleister† 360 14 + -
Grace 1999 diclofenac lecithine organogel 17 14 + -

Sandelin 1997 eltenac gel 90 28 - +
Ottillinger 2001 eltenac gel 9-27-90‡ 28 - -

Rovensky 2001 ibuprofengel (5%) 600 7 + -
Trnavsky 2004 ibuprofengel (5%) 600 8 + -

* gel niet op gewricht, maar op onderarm aangebracht
† diclofenac hydroxy-ethylpyrrolidine
‡ In dit onderzoek was er sprake van 3 subgroepen die opklimmende doses hebben gehad; de eerste subgroep 9 mg/dag; de tweede 27 mg/dag en de derde groep 90 mg/dag.
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De bijwerkingen van topische NSAID’s
Lin et al. beschreven in hun meta-analyse de bijwerkingen van 

topische NSAID’s.15 Zij concludeerden dat het bijwerkingenpro-

fiel van topische NSAID’s nagenoeg gelijk is aan dat van placebo. 

Moore et al. beschreven in hun review tevens de veiligheid van 

topische NSAID’s.16 Zij vonden zowel bij patiënten met acute 

als met chronische pijn geen verschil tussen topische NSAID’s 

en placebo wat betreft de frequentie van lokale of systemische 

bijwerkingen. Lokale huidreacties waren zeldzaam (3,6%) en 

systemische bijwerkingen traden bij 0,5% van de behandelde 

patiënten op. Bovendien blijkt uit eerder onderzoek dat topische 

NSAID’s minder gastro-intestinale bijwerkingen geven dan orale 

NSAID’s.17 Lin et al. komen tot dezelfde conclusie.15 Waarschijn-

lijk zijn de plasmaconcentraties van de NSAID’s veel geringer bij 

topisch gebruik. Dit wordt ook ondersteund door het onderzoek 

van Shackel et al.9 Zij gingen het effect na van salicylaatgel, waar-

bij de gel niet op het aangedane gewricht, maar op de onderarm 

werd aangebracht. Volgens de betrokken patiënten, die de pijn-

intensiteit aangaven op een visueel analoge schaal, verminderde 

de gel hun pijn niet. Het globale oordeel van patiënten en onder-

zoekers was dat de gel niet effectief was.

In de zeven onderzoeken die verschenen na de publicatie van 

Moore et al., werd er meestal ook een registratie van de bijwerkin-

gen bijgehouden. Hypersensitiviteit voor salicylaten of NSAID’s 

was meestal een exclusiecriterium om deel te nemen aan het on-

derzoek. In de meeste onderzoeken was er geen significant ver-

schil in bijwerkingen tussen patiënten die topische NSAID’s of 

placebo gebruikten. Trnavsky et al. rapporteerden zelfs dat geen 

van de deelnemende patiënten bijwerkingen had gekregen van de 

behandeling.4 In het onderzoek van Shackel et al. en Sandelin et 

al. waren er significant meer lokale huidreacties bij het gebruik 

van de NSAID-gel.8,9 De bijwerken die gemeld worden in de ver-

schillende onderzoeken zijn: lokale huidproblemen (jeuk, brandend 

gevoel, roodheid), misselijkheid (dyspepsie) en diarree. Bijwerkin-

gen als hirsutisme, pyelocystitis, verkleuring van de huid en gege-

neraliseerde dermatitis kwamen slechts zeer sporadisch voor.

Topische NSAID’s blijken dus goed te worden verdragen als van 

tevoren een hypersensitiviteit voor salicylaten of NSAID’s anam-

nestisch wordt uitgesloten.

Bespreking
Topische NSAID’s lijken effectiever dan placebo bij pijnklachten 

door artrose. Dit geldt met name voor de korte termijn; het is 

twijfelachtig of dit effect ook op de lange termijn blijft bestaan. In 

de onderzoeken zijn veel verschillende soorten topische NSAID’s 

gebruikt. Het is onduidelijk of de werking van topische NSAID’s 

berust op een klasse-effect of dat er onderling nog verschillen 

zijn.

Topische NSAID’s zijn handverkoopmiddelen; topische NSAID’s 

als Tantum®, Advil-gel® en Voltaren emugel® zijn dus gewoon te 

koop bij de drogist. Er zijn geen onderzoeken gevonden waarin 

de effectiviteit van topische NSAID’s bij artrose werd vergeleken 

met paracetamol.

Ik deel mevrouw Wielinga telefonisch mee dat ze een pijnstillen-

de zalf kan proberen, maar spreek mijn twijfels uit over de werk-

zaamheid op de lange termijn. ‘U kunt zelf een tube bij de drogist 

kopen en eventueel kunt u het combineren met paracetamol.’ 

Voor bijwerkingen hoeft ze niet bang te zijn omdat zalfjes meestal 

goed worden verdragen.

Mevrouw Wielinga beëindigt ons telefoongesprek met de opmer-

king: ‘Ik ga het toch proberen dokter, want die pillen dat is ook 

niks, maar als ik toch huiduitslag krijg, dan sta ik weer bij u op 

de stoep hoor.’

Twee maanden later zie ik mevrouw Wielinga op mijn spreekuur 

voor haar bloeddrukcontrole. Als ik haar vraag hoe het met haar 

knieën gaat, vertelt ze me dat ze de zalf een tijdje heeft gebruikt, 

maar er inmiddels mee is gestopt omdat het toch niet zo veel 

hielp. ‘Maar op het moment mag ik niet klagen, want het gaat 

eigenlijk best redelijk met m’n knieën hoor.’
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Palliatieve zorg

Verlichting van dyspnoe in de palliatieve fase
Bernardina Wanrooij, Marijse Koelewijn

De inhoud van het leven is de adem. [Chinees spreekwoord]

Inleiding
Iedere huisarts-in-opleiding woont een conferentie bij over astma 

en COPD. Vroeger voerden de deelnemers in een van de sessies de 

volgende korte oefening uit om te voelen wat het is om benauwd 

te zijn: adem door een rietje en maak 10 diepe kniebuigingen. Het 

effect was indrukwekkend. Iedereen was opgelucht als hij, snak-

kend naar lucht en met een gevoel van lichte paniek, het rietje 

weer uit zijn mond mocht nemen. Deze oefening was bedoeld, 

en ook effectief, om benauwdheid te beleven en daardoor een 

patiënt beter te begrijpen. Toch kan bijna iedereen zich ook zon-

der zo’n oefening voorstellen dat het afschuwelijk is om ernstig 

benauwd te zijn; het zien alleen al van een patiënt die erg kort-

ademig is, kan ook bij omstanders gevoelens van benauwdheid 

en angst veroorzaken.

Een veel gebruikte definitie van dyspnoe is: een onaangename 

subjectieve gewaarwording meer te moeten ademen en/of meer 

moeite te hebben met ademen. Patiënten gebruiken verschillen-

de uitdrukkingen om aan te geven dat ze een tekort aan lucht heb-

ben, naar adem snakken, moe zijn, kortademig zijn, snel achter 

de adem zijn, het benauwd hebben, het gevoel hebben te zullen 

stikken of bang zijn te zullen stikken. In deze uitdrukkingen komt 

naast de fysieke beleving ook sterk de emotionele beleving naar 

voren. Benauwdheid of dyspnoe is, net als pijn, niet objectief in 

maat en getal uit te drukken: een patiënt is zo benauwd als hij zelf 

aangeeft dat hij is.

Ademen is nodig om te leven, om te communiceren met ande-

ren, om zich uit te drukken in zang en bij sporten bijvoorbeeld. 

Een tekort aan adem geeft dan ook op veel niveaus van leven 

beperkingen. Patiënten zijn moe omdat ze benauwd zijn, maar 

ook omdat ze daardoor nogal eens slecht slapen. De acute verer-

geringen van de dyspnoe, die optreden onder invloed van inspan-

ning of emoties, veroorzaken angst en paniek. De patiënt is fysiek 

Serie Palliatieve zorg
In een reeks van acht artikelen geven we een breed overzicht van 

de mogelijkheden van huisartsgeneeskundige zorg voor patiën-

ten in de palliatieve fase. In de vorige afleveringen is aandacht 

besteed aan basisprincipes van palliatieve zorg, pijn en misselijk-

heid en braken. In dit vierde artikel gaan we in op dyspnoe. In de 

volgende artikelen behandelen we samenwerking in de palliatieve 

zorg, delier, depressie en palliatieve sedatie.

Samenvatting
Wanrooij BS, Koelewijn M. Verlichting van dyspnoe in de pal-

liatieve fase. Huisarts Wet 2005;48(5):239-45.

In dit artikel belichten wij de begeleiding van oncologische 

patiënten met dyspnoe. Dyspnoe komt veel voor in de pallia-

tieve fase van hartfalen, COPD en kanker. Het aantal patiënten 

hiermee zal de komende jaren aanzienlijk toenemen. Dyspnoe 

heeft grote invloed op de kwaliteit van leven en gaat bijna altijd 

gepaard met angst. Ernstige benauwdheid is niet alleen voor de 

patiënt en zijn naasten, maar vaak ook voor de hulpverlener een 

angstige ervaring. Dyspnoe kan veel oorzaken hebben die vaak 

naast elkaar voorkomen. Kennis van het beloop van de onder-

liggende aandoening en van pathofysiologische achtergronden 

is nuttig om de mogelijke oorzaak te kunnen achterhalen. Veel 

causale behandelingen vinden in overleg met de specialist in 

het ziekenhuis plaats, afhankelijk van de conditie, prognose en 

wens van de patiënt. De symptomatische aanpak is gericht op 

het verlichten van de dyspnoe, op de beleving en de gevolgen 

hiervan. Morfine speelt hierbij een belangrijke rol. De begelei-

ding gebeurt in nauwe samenwerking met wijkverpleegkundige 

en fysiotherapeut.
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