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Opioïdgeïnduceerde hyperalgesie: steeds meer pijn

Herman Gerritsen, Manon Bleumink

tiende eeuw, waarbij de onderzoekers een relatie leggen met 

opioïdafhankelijkheid.4 Bij de behandeling van de palliatieve 

patiënt lijkt de geïnduceerde ongevoeligheid voor opioïden 

klinisch weinig relevant, omdat ongevoeligheid alleen na 

langdurig gebruik van opioïden optreedt.5

Mechanisme
Opioïden gaan een interactie aan met opioïdreceptoren in de 

hersenen, het ruggenmerg en het perifere zenuwstelsel. Opio-

iden verschillen onderling doordat de mate en combinatie van 

binding met de opioïdreceptor uiteenloopt. Enkele opioïden 

kunnen (ten gunste van pijnstilling) ook een niet-opioïdre-

ceptor beïnvloeden, zoals de N-methyl-D-aspertate (NMDA) 

receptor. Een voorbeeld hiervan is de NMDA-binding door me-

thadon.1,6

Het is niet bekend wat het exacte mechanisme van hyper-

algesie door opioïdgebruik is. Dat herhaalde stimulatie met 

opioïden een verhoogde neuronale respons veroorzaakt, zal 

een rol spelen. Uit dierproeven blijkt dat opioïden een toena-

me van neurotransmitterstoffen veroorzaken, zoals cholecy-

tokinine. Deze transmitters versterken de spinale geleiding, 

waardoor vervolgens het spinale dynorfine toeneemt.1 Die 

toename resulteert in een versterkende werking van het pijn-

signaal op het spinale (pijn)systeem.4

Bij patiënten met een opioïdgeïnduceerde hyperalgesie 

blijkt sprake te zijn van een activatie van het cAMP (cyclisch 

Inleiding
Het gebruik van opioïden kan pijn soms verergeren in plaats 

van verlichten. De volgende casus over pijn in een palliatieve 

levensfase is hiervan een voorbeeld. In de terminale fase van 

kanker heeft 80% van de patiënten een of meer soorten pijn.1 

Voor de instelling van medicatie tegen pijn gebruiken artsen 

veelal de pijnladder van de World Heath Organisation.2 Wan-

neer de pijn aanhoudt of zich uitbreidt zijn veel artsen geneigd 

om de dosering op te hogen of een opiaat met sterkere antalgi-

sche werking te kiezen.

Beschouwing
Bij verergerende pijnklachten lijkt een verdere ophoging van 

het opioïd een voor de hand liggende keuze. Opioïdgebruik 

kan in bepaalde omstandigheden echter ook pijn veroorzaken. 

Het is daarom nuttig om alert te zijn op de symptomen van 

een door een opioïd geïnduceerde hyperalgesie, om zo nodig 

de behandeling aan te passen. Hieronder geven we een toe-

lichting op deze bijwerking van opioïden.

Opioïdgeïnduceerde hyperalgesie
Opioïden hebben als bijwerking obstipatie, misselijkheid en 

braken, psychomimetische effecten en sufheid. Minder be-

kende toxische bijwerkingen zijn de opioïdgeïnduceerde to-

lerantie (ontwikkelde ongevoeligheid voor opioïden) en de 

opioïdgeïnduceerde hyperalgesie. Klachten van zowel geïndu-

ceerde hyperalgesie als ongevoeligheid voor opioïden kunnen 

ontstaan zonder dat er andere opioïdbijwerkingen optre-

den. De incidentie van hyperalgesie is niet bekend, hoewel 

er steeds meer beschrijvingen in de literatuur verschijnen.3 

De eerste meldingen van hyperalgesie dateren uit de negen-
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De kern
 ▪ In de palliatieve fase komt zowel pijn als opioïdgebruik veel 

voor.
 ▪ Opioïdgeïnduceerde hyperalgesie is een toenemende gege-

neraliseerde gevoeligheid voor pijn, veroorzaakt en vervolgens 
versterkt door opioïden. 

 ▪ Kenmerkend is dat ophoging van de opioïddosering resul-
teert in meer pijn en verlies van het antalgische effect.

 ▪ Opioïdgeïnduceerde hyperalgesie hangt samen met een 
hoge opioïddosering.

 ▪ Men moet ervoor waken om opioïdgeïnduceerde pijn als een 
refractair symptoom te beschouwen.

 ▪ Opioïdgeïnduceerde hyperalgesie is tegen te gaan door opio-
iden te combineren met een NSAID, een NMDA-antagonist of 
een alfa-2-agonist, mede doordat een lagere opioïddosering no-
dig is.

 ▪ Gegeneraliseerde hyperalgesie en/of allodynie is te behande-
len door opioïdrotatie naar methadon of door intraveneus keta-
mine toe te dienen.

 ▪ Wanneer men vragen heeft over de beste aanpak of als men 
geen ervaring heeft met methadon, is het raadzaam om met een 
pijnteam of palliatief consulent overleg te plegen over de opioïd-
rotatie (en instelfase).
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opioïddosering de pijn zal verergeren, met een verlies van het 

antalgisch effect [figuur 2].6 De beschreven pijn wordt diffuus 

en breidt zich uit buiten de regio waar deze oorspronkelijk be-

gon. Bij lichamelijk onderzoek zien we sterk toegenomen pijn 

(hyperesthesie). Bij een provocatie kan er meer pijn zijn dan te 

verwachten is (allodynie; het strijken met een wattenstokje is 

dan al pijnlijk).4,6 Het betreft een neuropathische pijn, terwijl 

men de opioïddosering veelal ophoogt om een nociceptieve 

pijn te bestrijden [kader]. Men moet onderscheid maken met 

een opioïdongevoeligheid: bij een ongevoeligheid zal geen ver-

mindering van de pijn optreden na een verhoging van de do-

sis, maar dan zal ook het hyperalgesiebeeld uitblijven.

Behandeling
Men kan hyperalgesie tegengaan (of voorkomen) door de opio-

iden te combineren met een non-steroidal anti-inflammatory 

drug (NSAID; ibuprofen/diclofenac), een NMDA-antagonist 

adenosineonofosfaat; boodschappernucleotide) en een hy-

peractivatie van de NMDA-receptor [figuur 1]. Neuronale hy-

peractiviteit van de NMDA-receptor zou samenhangen met 

hyperalgesie en allodynie. Ten slotte zijn er aanwijzingen dat 

een verandering in het centrale zenuwstelsel (onder meer in 

de rostroventrale medulla) een rol speelt bij het ontwikkelen 

van hyperalgesie.5,7,8 Op basis van casuïstiek mogen we ver-

wachten dat er een verminderde nierfunctie samenhangt 

met hogere opioïdspiegels. Verder lijkt er een verhoogd risico 

te bestaan bij een snelle stijging en/of hoge dosering van opi-

oïden.9 De huidige literatuur bevat geen aanwijzingen voor de 

stelling dat bepaalde toedieningswijzen of opioïdpreparaten 

het risico verhogen. Totdat het mechanisme achter opioïdge-

induceerde hyperalgesie duidelijker wordt, is dit een klinische 

diagnose.

Hyperalgesie door opioïden komt zowel bij acute als bij 

chronische pijnbehandeling voor. Een toename van pijn-

klachten gaat gepaard met het uitblijven van het antalgisch 

effect door opioïden. Kenmerkend is dat een toename van de 

Casus
Een meisje van acht jaar heeft sinds haar derde levensjaar een medullo-
blastoom. In 2007 krijgt ze de diagnose suprasellair medulloblastoom 
met leptomeningeale haarden, waarvoor ze chemotherapie krijgt. In 
de zomer van 2009 is er een recidief van de tumor, waarna ze radio-
therapie ondergaat. Hoewel de tumor aanvankelijk goed op de be-
handeling reageert, toont een controle-MRI in december 2011 aan dat 
deze weer is gegroeid. Het patiëntje heeft hoofdpijnklachten en korte 
periodes van visusverlies. Er blijken geen curatieve opties meer te zijn.

In overleg met de ouders besluit de behandelend specialist in janu-
ari 2012 om het beleid te richten op de kwaliteit van leven. Als pijnstil-
ling gebruikt het patiëntje dan alleen paracetamol. In het voorjaar van 
2012 neemt de pijn toe. Bij neurologisch onderzoek vertoont het meisje 
radiculaire prikkeling, waarschijnlijk als gevolg van spinale leptome-
ningeale metastasen. De arts begint met palliatieve chemotherapie 
in de vorm van temozolomide. Vervolgens komen daar ibuprofen en 
tramadoldruppels bij. Binnen vier weken zet de arts de tramadol om 
naar morfinedruppels, aanvankelijk zes keer per dag 3 mg. De morfine 
wordt stapsgewijs opgehoogd naar vier tot zes keer per dag, 10 tot 15 
mg per keer. Het effect van de morfine op de pijn is goed. De controle-
MRI toont aan dat de tumor onder het cytostaticum groeit, waarop de 
temozolomide wordt gestaakt. Het patiëntje is misselijk, heeft vermin-
derde eetlust en hoofdpijn. De behandelend specialist voegt vanwege 
de pijn een fentanylpleister van 12 mcg toe en start ondansetron tegen 
de misselijkheid, waarop het meisje aanvankelijk goed reageert. De 
fentanylpleisters worden stapsgewijs opgehoogd tot 175 mcg in vier 
maanden. Tegen het visusverlies en de vermindering van de algehele 
conditie geeft de arts dexamethason. Vanwege een verdenking op epi-
leptische activiteit voegt hij daar natriumvalproaat aan toe.

In september 2012 is het patiëntje ondanks de genoemde pallia-
tieve interventies volledig blind en nagenoeg bedlegerig. Er is ondanks 
de paracetamol, morfine en fentanylpleisters sprake van forse radicu-
laire prikkeling, laag lumbaal. Hierop besluit de arts nog eenmalig pal-
liatief te behandelen met radiotherapie, in een poging de radiculaire 
prikkeling te verminderen. Begin oktober voelt het patiëntje zich niet 
comfortabel met 175 mcg fentanyl in combinatie met de escapeme-
dicatie in de vorm van morfine. De arts besluit daarom de pleisters te 
vervangen door een subcutane pomp met morfine (140 mg/24 uur). 
Deze maatregel lijkt aanvankelijk verbetering te geven. Na enkele da-
gen heeft ze echter toch weer steeds meer pijn. De pomp gaat met 25% 
omhoog. Hierna ontwikkelt het patiëntje een nieuwe klacht: pijn bij 
aanraken. Ze ligt stil in bed en is daarbij nauwelijks meer te verzorgen. 
Verder is ze helder en vrolijk, en drinkt ze goed op de momenten dat ze 
wakker is. Ze geniet van het contact met haar ouders en van bezoek. 
De huisarts denkt aan een opioïdgeïnduceerd hyperalgesiesyndroom 
als gevolg van de hoge doseringen opiaten en start in overleg met een 
palliatief consulent methadon, 5 mg tweemaal per dag. Het kinderpijn-
team begeleidt in de dagen daarna het afbouwen van de morfine en 
het opbouwen van de methadondosering. De pijn is binnen een aantal 
dagen stabiel en acceptabel. Het meisje kan weer verzorgd worden, 
met 3 mg per uur morfine subcutaan (72 mg/24 uur) en 35 mg me-
thadondrank eenmaal per dag. Vanwege de misselijkheid krijgt ze de 
methadon gedurende de laatste twee weken nog subcutaan, wat een 
goed alternatief blijkt voor orale toediening. Eind oktober nemen de 
pijnklachten toch weer toe en is de misselijkheid ook ondraaglijk, on-
danks breed ingezette en verschillende anti-emetica. Hierop besluit de 
arts het patiëntje te sederen. Ze overlijdt twee dagen na het starten 
van de sedatie.

Abstract
Gerritsen H, Bleumink M. Opioid-induced hyperalgesia: increasingly more pain. Huisarts Wet 
2014;57(3):148-51.
Opioid-induced hyperalgesia is a progressive, generalized increase in pain sensitivity 
that is caused and exacerbated by opioids. Increasing the dose of opioid worsens the 
pain and is accompanied by loss of analgesia. It remains a clinical diagnosis until the 
underlying mechanisms is established. Especially in the palliative setting, practition-
ers should be careful not to regard this pain as a refractory symptom and treat it as 
such. Opioid-induced hyperalgesia can be managed by combining opioids with a 
non-steroidal anti-inflammatory drug, a N-methyl-D-aspartate receptor antago-
nist, or an alpha2 agonist. If hyperalgesia and/or allodynia is already present, opioid 
rotation with methadone is the best treatment option.

Neuropathische pijn
Neuropathische pijn ontstaat door beschadiging (aanpassing) van 
het perifere of centrale zenuwstelsel. Bij patiënten met kanker is in 
25% van de gevallen sprake van mengvormen van nociceptieve en 
neuropathische pijn.
 De patiënt ervaart de pijn vaak als brandend, schietend en/of 
stekend.

 De pijn kan gepaard gaan met sensibiliteitsstoornissen.
 De pijngewaarwording kan versterkt zijn (hyperalgesie).
 De pijnklachten kunnen optreden als gevolg van een prikkel die 
normaliter niet tot een pijnsensatie leidt (allodynie).

 Huidaanraking is vaak pijnlijk (hyperesthesie).
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toedienen. De hyperalgesie moet stoppen door de reductie in 

de opioïddosering tijdens de rotatie naar methadon. Gering 

gebruik van opioïden (als escapemedicatie) blijkt dan mogelijk 

zonder dat opnieuw hyperalgesie ontstaat.

De halfwaardetijd van methadon is aanvankelijk kort als 

gevolg van redistributie naar vetweefsel. Bij iedere volgende 

dosis neemt de halfwaardetijd toe, totdat de spiegels in het 

vetweefsel even hoog zijn als die in het plasma. Hierbij kan de 

halfwaardetijd oplopen tot 190 uur. Indien men hiermee geen 

rekening houdt, kunnen stapeling en toxiciteit optreden.

De meest frequente bijwerkingen van methadon zijn mis-

selijkheid, braken, obstipatie, duizeligheid, droge mond en 

sedering. Intoxicatie met methadon kenmerkt zich door de-

pressie van het centrale zenuwstelsel (ademhalingsdepressie, 

hypothermie, bradycardie, hypotensie en shock). Met naloxon 

kan men intoxicatie tegengaan.14,16 Na circa een week kan men 

volstaan met een toedieningsfrequentie van een- tot twee-

maal daags. Men moet er op letten dat methadon interacties 

aangaat; zo zal de methadonspiegel stijgen bij ciclosporinen, 

selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) of ketocona-

zol. De methadonspiegel zal dalen bij anti-epileptica. Het is 

aan te raden om bij aanhoudende pijn of bijwerkingen, na een 

omgerekende dosis van 200 mg morfine naar methadon, een 

routerotatie van de methadon toe te passen (transdermaal, 

parenteraal, rectaal en eventueel spinaal).14 Als men geen er-

varing heeft met methadon is het raadzaam om met het lo-

kale pijnteam of een palliatief consulent overleg te plegen over 

de instelfase.

Conclusie
Opioïdgeïnduceerde hyperalgesie is een toenemende gege-

neraliseerde gevoeligheid voor pijn, die wordt versterkt door 

opioïden. Een verhoging van de opioïddosering zal de pijn ver-

ergeren, met een verlies van het antalgische effect. Het betreft 

(methadon/ketamine) of een alfa 2-agonist (clonidine).1 Door 

pijnstilling van verschillende categorieën te gebruiken (para-

cetamol, NSAID, opioïd), kan men met lagere doseringen van 

alle verschillende middelen volstaan. Juist bij hoge opioïddo-

seringen ontstaat hyperalgesie. NSAID’s blijken een preventie-

ve rol te spelen ten aanzien van het hyperalgesiemechanisme. 

Bij NSAID-gebruik is naast een kleinere opioïdbehoefte sprake 

van een lagere incidentie van hyperalgesie.10 Als er reeds hy-

peralgesie en/of allodynie is ontstaan, is een ketamine-infuus 

in de thuissituatie veelal niet haalbaar. Dan gaat de voorkeur 

uit naar het toepassen van een opioïdrotatie naar methadon.11

Methadon is het enige opioïd met een antagonistische 

werking op de NMDA-receptor. Bij hyperalgesie is rotatie naar 

andere opioïden niet zinvol. Rotatie naar buprenofine (als va-

riant van methadon) bleek in een klein onderzoek geen po-

sitief effect te hebben op de hyperalgesie.12 De conversie naar 

methadon strookt met de huidige palliatieve richtlijnen.

Bij orale toediening kan men een goede resorptie behalen 

(tot 80%). Indien slikken niet (meer) mogelijk blijkt, kan men 

methadon ook via een zetpil of subcutaan met pomp toedie-

nen. Methadon heeft geen actieve metabolieten en de elimi-

natie verloopt vrijwel onafhankelijk van de nierfunctie.13 Er 

zijn verschillende vuistregels in omloop voor de omrekenfac-

tor bij opioïdrotatie naar methadon: veelal titreert men op ge-

leide van de klachten. Een gebruikte vuistregel is de volgende: 

indien de morfinedosis < 400 mg 4:1 (4 mg morfine = 1 mg me-

thadon) en als de morfinedosis > 400 mg 10:1 (10 mg morfine = 

1 mg methadon). Het Milan-model omvat een meer specifieke 

beschrijving, waarbij men de morfine in drie doseringsklas-

sen (tot 90 en tot 300 mg) omrekent naar methadon.14,15 Het is 

aan te bevelen de dosering te verspreiden over driemaal daags. 

Indien bij (de opstartfase) doorbraakpijn optreedt, moet men 

aanvullend oromucosaal fentanyl of 1/6 dagdosis methadon 

Figuur 1 Overstimulatie van de NMDA-receptor

Herhaalde stimulatie activeert de NMDA-receptor (‘wind-up’). Dit leidt tot 

een verlengde activatie (ofwel pijnsensatie) (bron: http://www.changepain-

emodules.com).

Figuur 2 Opioïdgeïnduceerde hyperalgesie 

Opioïdgeïnduceerde hyperalgesie: een toename van de opioïddosering 

verergert de pijn, met een verlies van het antalgische effect.
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een neuropathische pijn, terwijl men met opioïden veelal pro-

beert een nociceptieve pijn te bestrijden. Indien de pijn in de 

palliatieve fase van het ziekbed toeneemt, moet men er voor 

waken om deze als een refractair symptoom te beschouwen. 

Juist dan is het van belang de vraag te stellen wat voor pijn de 

patiënt heeft. Gaat het om een toename van bestaande pijn of 

is er iets anders aan de hand? Pijn betreft een complex samen-

spel van fysiologische, psychische, emotionele en spirituele 

factoren.13 Het is belangrijk om het klinische beeld van opioïd-

geïnduceerde hyperalgesie te (her)kennen. ▪

Dankwoord
Dit artikel is geplaatst met toestemming van de ouders van 

het patiëntje uit de casus.
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