
Ti jdschrif t voor Neurologie & Neurochirurgie vol 114  -  nr. 3  -  september 2013119

Neurofarmacotherapie

1Neuroloog, afd. Neurologie, VU medische centrum, Amsterdam, 2Neuroloog, afd. Neurologie, Erasmus MC, Rotterdam.

Correspondentie graag richten aan: Dr. G.J. Groeneveld, p/a CHDR, Zernikedreef 8, 2333 CL Leiden, tel: +31(0)71-5246407, 06-50503093,  

e-mail: ggroeneveld@chdr.nl 

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.

Trefwoorden: analgetica; farmacotherapie; neuropathische pijn; pijn. 

Keywords: analgesics; neuropathic pain; pain; pharmacotherapy. 

Ontvangen 29 maart 2013, geaccepteerd 28 juni 2013. 

Inleiding
Neuropathische pijn is pijn die optreedt ten gevolge van 
een lesie of aandoening van het somatosensibele zenuw-
stelsel.1 Dit kan een beschadiging zijn van het perifere 
zenuwstelsel (perifere neuropathische pijn) of van het 
centrale zenuwstelsel (centrale neuropathische pijn). 
Neuropathische pijn kan dus gediagnosticeerd worden 
als er pijn aanwezig is in een huidgebied waar ook sen-
sibele stoornissen zijn zoals hypesthesie, hyperalgesie, 
allodynie of paresthesieën. Schattingen van de preva-
lentie van neuropathische pijn variëren tussen de 2% en 
8% in de Westerse wereld.2,3 De respons op farmacolo-
gische behandeling is vaak onvoldoende en onvoorspel-
baar, het analgetische effect treedt vertraagd op en de 
geneesmiddelen die voorgeschreven worden hebben veel 
bijwerkingen.4 Om deze reden zijn er behandelrichtlijnen 
opgesteld, zowel onder de vlag van de European Federa-
tion of Neurological Societies (EFNS), als door de Special 
Interest Group van de International Association for the 
Study of Pain (NeuPSIG).5-7 
Bij de keuze voor een geneesmiddel is het van belang om  

de bestaande evidence-based richtlijnen te kennen, maar 
ook om het werkingsmechanisme te begrijpen omdat dit 
kan helpen bij de keuze voor een bepaald middel wan-
neer er een gebrek is aan bewijs uit klinische trials. Ook 
kan begrip van het farmacologische mechanisme helpen 
bij het herkennen van bijwerkingen die ten gevolge van 
behandeling kunnen optreden.

Pathofysiologie van neuropathische pijn
Een beperkt aantal fenomenen, die pathofysiologisch 
verschillend zijn maar wel invloed op elkaar uitoefenen, 
kunnen leiden tot neuropathische pijn: perifere hyper-
excitabiliteit, perifere sensitisatie en centrale hyperexci-
tabiliteit en sensitisatie. De literatuur hierover is vaak 
afkomstig uit preklinisch onderzoek en moet dus met 
enige voorzichtigheid beoordeeld worden.

Perifere hyperexcitabiliteit
Spontaan optredende, niet stimulus-afhankelijke pijn 
lijkt veroorzaakt te worden door ectopische impulsgene-
ratie.8 Dit fenomeen wordt perifere hyperexcitabiliteit 
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genoemd en is geassocieerd met opregulatie van de 
expressie van spanningsafhankelijke natriumkanalen op 
zenuwuiteinden.9 Deze opregulatie van natriumkanalen 
treedt op in beschadigde zenuwvezels, maar ook in nabij-
gelegen niet-beschadigde zenuwvezels.10 De pijn die hier-
door veroorzaakt wordt is typisch elektrisch, schietend, 
van aard. Perifere hyperexcitabiliteit kan ook veroorzaakt 
worden door opregulatie van receptor eiwitten zoals 
transient receptor potential V1 (TRPV1), wat eveneens 
optreedt na zenuwbeschadiging.11 TRPV1 receptoren 
reageren normaliter op een temperatuur van 41˚C en 
hoger, maar wanneer de prikkeldrempel ten gevolge van 
aberrante expressie van de receptor in combinatie met 
een veranderde intracellulaire signaal transductie wordt 
verlaagd tot < 37˚C, dan kan er spontane impulsgene-
ratie optreden bij een normale lichaamstemperatuur.12,13 
Klinisch zal dit leiden tot continue brandende pijn en 
bij neurologisch onderzoek kan warmte allodynie (het 
ervaren van pijn ten gevolge van een normaal niet-pijn-
lijke, warme prikkel) worden vastgesteld.8 

Mechanistisch redenerend zou het zinvol zijn om bij 
perifere hyperexcitabiliteit ten gevolge van opregulatie 
van natriumkanalen een natriumkanaalblokker zoals 
lidocaine of carbamazepine voor te schrijven (zie para-
graaf Behandeling) en bij perifere hyperexcitabiliteit 
ten gevolge van opregulatie van TRPV1 kanalen een 
TRPV1 receptorblokker.

Perifere sensitisatie
Perifere sensitisatie kan optreden ten gevolge van inflam-
matie van zenuwuiteinden.8 Hierbij treedt er prikkeling 
van perifere zenuwuiteinden op door pro-inflammatoire 
cytokinen zoals TNF-alpha en hypergevoeligheid door 
een verlaging van de prikkeldrempel op het niveau van 
het dorsale ganglion.14,15 Perifere sensitisatie zal leiden tot 
een spontane, continu aanwezige pijn. Pijn door inflam-
matie van het zenuwstelsel zou theoretisch kunnen rea-
geren op inflammatieremming, maar voor de effectiviteit 
van behandeling van neuropatische pijn met bijvoor-
beeld NSAID’s is geen wetenschappelijk bewijs.

Centrale hyperexcitabiliteit
Ectopische activiteit in de primaire nociceptieve affe-
rente zenuwvezels ten gevolge van zenuwbeschadiging 
leidt tot het continu vrijkomen van excitatoire neuro-
transmitters en neuropeptiden in de dorsale hoorn waar-
door er postsynaptische veranderingen van tweede order 
nociceptieve neuronen optreden.16,17 Deze veranderingen 
leiden tot neuronale hyperexcitabiliteit waardoor het 
ook voor mechanosensitieve Aβ afferente neuronen met 
een lage prikkeldrempel mogelijk wordt om tweede order 

nociceptieve neuronen in het ruggenmerg te activeren.8 
Hierdoor zullen prikkels die normaal niet pijnlijk zijn 
als pijnlijk ervaren worden (allodynie), of prikkels die 
normaal licht prikkend zijn als (zeer) pijnlijk ervaren 
worden (hyperalgesie). Allodynie en (secundaire) hyper-
algesie zijn dus beide tekenen die wijzen op het bestaan 
van centrale hyperexcitabiliteit. Wanneer deze sympto-
men van centrale hyperexcitabiliteit optreden, zou het 
mechanistisch redenerend zinnig zijn om het doorkomen 
van signalen in de dorsale hoorn af te zwakken door 
middel van bijvoorbeeld een α2δ ligand of een NMDA 
type glutamaat receptorblokker zoals ketamine (zie m.n. 
bij paragraaf Behandeling).

Centrale sensitisatie
Inflammatie kan ook optreden in het centrale zenuw-
stelsel waarbij onder andere activatie van microglia  
een rol speelt en kan dan leiden tot centrale sensitisatie. 
Centrale sensitisatie kan echter ook ontstaan zonder dat 
er een structurele beschadiging ten gevolge van trauma 
of inflammatie in het ruggenmerg is opgetreden. Zo is 
aangetoond dat centrale sensitisatie kan optreden als 
gevolg van degeneratie van inhiberende (GABA-erge) 
interneuronen na perifeer zenuwletsel, maar ook dat er 
bij centrale sensitisatie (functionele) veranderingen boven 
het niveau van het ruggenmerg, in de hersenstam en 
sensibele cortex, optreden.18-20 Zo kan er een disbalans 
tussen descenderende inhibitie en descenderende facilita-
tie optreden met netto minder inhibitie van opstijgende 
pijnsignalen tot gevolg. Dit zal typisch leiden tot een 
continu aanwezige pijn. Wanneer het aannemelijk is dat 
er centrale sensitisatie aanwezig is, zou het mechanistisch 
redenerend zinvol zijn om descenderende inhibitie via 
noradrenerge en serotonerge banen te proberen te verster-
ken door bijvoorbeeld een tricyclisch antidepressivum 
voor te schrijven of een selectieve serotonine en noradre-
naline heropname remmer (zie paragraaf Behandeling). 

Behandeling
De aanbevelingen in het huidige artikel zijn met name 
gebaseerd op de richtlijnen van de European Federation 
of Neurological Societies (EFNS), gepubliceerd in 2006, 
met een revisie in 2010.6,21 Die richtlijnen werden geba-
seerd op wetenschappelijke bewijsvoering, waarbij classi-
ficatie van wetenschappelijk bewijs en de bijbehorende 
aanbeveling voldeden aan de standaarden die de EFNS 
hiervoor heeft opgesteld.22 
Het diagnosticeren van neuropathische pijn kan lastig 
zijn. Vaak is er een mengvorm waarbij niet-neuropathische 
pijn en neuropathische pijn beide een rol spelen (zoals 
bijvoorbeeld bij een radiculair syndroom). Voordat beslo-
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ten wordt om neuropathische pijn te behandelen is het 
noodzakelijk om eerst het onderliggende ziekteproces te 
diagnosticeren en zo mogelijk te behandelen. Bovendien 
is het van belang om te weten welke medicatie al eerder 
voorgeschreven werd (met of zonder succes) en of er 
comorbiditeit is.23 Ook moet men goed letten op de moge-
lijke aanwezigheid van depressie, angst, slaapproblemen 
en andere aan pijn gerelateerde factoren die de kwaliteit 
van leven negatief beïnvloeden.24 
Patiënten moeten duidelijk ingelicht worden over neuro-
pathische pijn en waardoor het veroorzaakt wordt. Som-
mige patiënten rapporteren een onprettig gevoel zonder 
die pijnlijk te willen noemen dus ook hiernaar dient 
gericht gevraagd te worden. Ook is het van belang om 
de patiënt in te lichten over de kans dat een farmacolo-
gische behandeling effectief is en de mate waarin de 
pijn zou kunnen reageren. Ondanks dat er veel mogelijke 
geneesmiddelen zijn voor de behandeling van neuropa-
thische pijn, wordt significante vermindering van pijn 
uiteindelijk maar bij minder dan de helft van de patiënten 

bereikt.25 En zelfs de meest succesvolle behandelingen, 
die bij ongeveer de helft van de patiënten effectief zijn, 
kunnen de pijn vaak alleen maar deels verlichten.7 Ook 
een niet-farmacologische behandeling van de pijnklacht, 
zoals het anders om leren gaan met pijn, stress-reductie, 
slaaphygiëne,fysiotherapie en TENS moeten overwogen 
worden.23,26 Farmacologische behandeling is niet altijd 
nodig en niet altijd de beste keuze.
Wanneer een farmacologische behandeling wordt in-
gesteld moet de pijn regelmatig opnieuw beoordeeld 
worden en moet gericht gevraagd worden naar eventuele 
bijwerkingen (zie Tabel 1).

Eerste keus middelen bij de behandeling 
van neuropathische pijn.
Voor alle hieronder genoemde middelen bestaat klasse 1 
bewijs voor een betere werkzaamheid dan van placebo 
bij neuropathische pijn patiënten.27 

Tricyclische antidepressiva
Tricyclische antidepressiva zijn ‘dirty drugs’; naast het 
beoogde farmacologische werkingsmechanisme dat 
bestaat uit serotonine en noradrenaline heropname 
remming, treedt er binding op aan vele andere recepto-
ren waaronder de muscarinerge acetylcholinereceptor, 
de histamine H1 en H2 receptoren en de α1 en α2 
adrenerge receptoren, en is er beïnvloeding van natrium-
kanalen. Heropname van serotonine, maar met name 
van noradrenaline versterkt de endogene remming van 
het pijnsignaal in het ruggenmerg , wat de reden is dat 
deze middelen neuropathische pijn kunnen verminderen. 
Bijwerkingen zijn anti-cholinerg (o.a. droge mond, tachy-
cardie, sedatie), anti-histaminerg (slaperigheid) of het 
gevolg van blokkade van α1 adrenoreceptoren (ortho-
statische hypotensie, duizeligheid). Door de invloed op 
natriumkanalen werken TCA’s als klasse Ia anti-arit-
mica en kunnen leiden tot cardiale geleidingsvertraging.28

TCA’s moeten om deze reden bij voorkeur niet voorge-
schreven worden aan patiënten met hart-geleidings- en 
-ritmestoornissen. Het wordt aanbevolen om bij patiën-
ten met een cardiale voorgeschiedenis en patiënten zon-
der cardiale voorgeschiedenis ouder dan 65 en bij doses 
> 50 mg/dag voorafgaand aan behandeling met een 
TCA een ECG te maken. In verband met de anticho-
linerge bijwerkingen is het niet aan te raden om TCA’s 
voor te schrijven aan patiënten met cognitieve stoornissen, 
omdat deze daardoor kunnen toenemen.
Een significante afname van pijn ten gevolge van 
behandeling met een TCA werd aangetoond bij pijn-
lijke (diabetische) polyneuropathie en bij postherpetische 
neuralgie.29,30 Voor deze oorzaken van neuropathische 

Tabel 1. Algemene richtlijn behandeling 
neuropathische pijn (gebaseerd op  
Dworkin et al).23

Stap 1

•  stel vast of er sprake is van neuropathische pijn

•  behandel zo mogelijk de onderliggende oorzaak

•  stel vast of er sprake is van relevante comorbiditeit die 
(positief of negatief) beïnvloed zou kunnen worden door 
farmacologische behandeling van de pijn, of waarvoor medi-
catie gegeven wordt die interacties zou kunnen vertonen

•  geef uitleg over de diagnose en behandeling en schets 
realistische verwachtingen t.a.v de behandelrespons

Stap 2

•  begin behandeling met een TCA, een α2δ ligand, of een 
SNRI (niet eerstekeus behandeling bij PHN)

•  overweeg 5% lidocaïne pleister in geval van PHN of een 
andere gelokaliseerde perifere neuropathische pijn  
(NB! niet geregistreerd in NL), capsaïcine 8% pleister in 
geval van PHN (NB! wordt (nog) niet vergoed in NL)

•  overweeg tijdelijke behandeling met een opioïd of met 
tramadol in geval van acute neuropathische pijn, 
neuropathische pijn bij kanker, of bij tijdelijke exacerbatie 
van hevige neuropathische pijn

Stap 3

•  evalueer de pijn en kwaliteit van leven regelmatig

•  als er een substantiële pijnvermindering (VAS ≤ 3/10) is 
opgetreden en verdraagbare bijwerkingen, ga dan door 
met de gekozen behandeling en dosis
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Figuur 1. Behandeling van perifere neuropathische pijn (flow chart gebaseerd op Finnerup et al).67  Pijlen die van de ene box naar 

de ander gaan zonder dat er een keuzemogelijkheid is dienen gevolgd te worden wanneer de ingestelde behandeling niet  

effectief is. Wanneer de ingestelde behandeling wel effectief is, is verder gaan in het stroomdiagram niet noodzakelijk.

1: anders dan essentiële trigeminusneuralgie

2: of andere zeer gelokaliseerde neuropathische pijn

3: lidocaïne 5% pleisters zijn in NL beschikbaar (Versatis, firma Grünenthal), maar alleen op artsenverklaring verkrijgbaar

4: capsaïcine 8% pleisters zijn wel geregistreerd (onder de merknaam Qutenza), maar worden (nog) niet vergoed in Nederland 

5: absolute contra-indicaties voor een TCA zijn bijv. ernstig hartfalen, een derde graads AV blokkade of terminale nierinsufficiëntie.

6: beginnen met α2δ ligand of een TCA is beide mogelijk 

7: bij postherpetische neuralgie is er onvoldoende evidence voor behandeling met een SNRI

8: overweeg doorverwijzing naar gespecialiseerde pijn-polikliniek of pijn-behandelcentrum 

TCA= tricyclisch antidepressivum, SNRI= selectieve serotonine en noradrenaline heropnameremmer, α2δ ligand= anti-epileptica 

bindend aan de α2δ subunit van de N-type spanningsafhankelijke calciumkanalen (gabapentine en pregabaline).
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pijn kunnen TCA’s daarom beschouwd worden als eerste-
keus middelen.
Gunstige effecten van TCA’s werden gezien bij centrale 
pijn na een beroerte (central post stroke pain, CPSP) en 
bij pijn na een ruggenmergbeschadiging. TCA’s worden 
ondanks een lager niveau van wetenschappelijk bewijs 
toch beschouwd als eerstekeusmiddelen voor behande-
ling van centrale pijn syndromen.6 
Wanneer er in Nederland wordt gekozen voor behande-
ling van neuropathische pijn met een TCA wordt vaak 
amitriptyline voorgeschreven. Amitryptyline en andere 
tertiaire amines hebben echter beduidend meer bij- 
werkingen dan secundaire amines zoals nortriptyline,  
terwijl ze even effectief lijken te zijn bij neuropathische 
pijn.31 De NEUPSIG richtlijnen adviseren om deze 
reden om alleen maar een tertiair amine zoals amitrip-
tyline voor te schrijven als een secundair amine (zoals 
nortriptyline) niet beschikbaar is.7,23 Omdat nortriptyline 
wel in Nederland beschikbaar is ligt het daarom voor de 
hand om bij een indicatie voor behandeling met een TCA 
nortriptyline voor te schrijven en niet amitriptyline. 

α2δ liganden
Gabapentine en pregabaline zijn geneesmiddelen die 
oorspronkelijk als anti-epileptica werden ontwikkeld  
en die een analgetisch effect hebben door binding aan 
de α2δ subunit van de N-type spanningsafhankelijke  
calciumkanalen.32,33 Deze binding wordt verondersteld 
de afgifte van glutamaat en substance P in het ruggen-
merg te verminderen, waardoor de neuronale hyperex-
citabiliteit die ontstaat na zenuwbeschadiging onderdrukt 
wordt.34,35 
Bijwerkingen ten gevolge van gebruik van de α2δ ligan-
den zijn onder andere duizeligheid, slaperigheid, wazig 
zien en gewichtstoename. Met name de duizeligheid en 
slaperigheid zouden in het geval van gabapentine voor-
komen kunnen worden door langzame optitratie. 
De effectiviteit van gabapentine en pregabaline werd aan-
getoond bij zowel pijnlijke diabetische neuropathie, als 
postherpetische neuralgie.36-39 Er is bewijs voor effectivi-
teit van gabapentine toegevoegd aan opiaten bij neuro-
pathische pijn ten gevolge van kanker en van pregabaline 
bij traumatische ruggenmergbeschadiging (spinal cord 
injury, SCI) en andere oorzaken van centrale pijn.40-42 

TCA of α2δ ligand?
In een recent uitgevoerde trial bij patiënten met PHN 
werd gabapentine vergeleken met nortriptyline en werd 
geen verschil in effectiviteit vastgesteld. Patiënten die 
met nortriptyline behandeld werden hadden vaker een 
droge mond terwijl patiënten die met gabapentine 

behandeld werden vaker concentratiestoornissen had-
den.43 Louter oordelend op basis van effectiviteit lijkt er 
dus geen goede reden te zijn om voor TCA’s te kiezen 
boven een α2δ ligand of vice versa. Bij de keuze kan het 
type patiënt en het bijwerkingprofiel van deze typen 
geneesmiddelen de doorslag geven (zie Figuur 1 op pagina 
122 en Figuur 2).

Selectieve serotonine en noradrenaline heropname remmers 
(SNRI’s)
SNRI’s remmen zowel de heropname van serotonine  
als noradrenaline in de synapsspleet. Heropname van 
serotonine en met name ook van noradrenaline versterkt 
de endogene remming van het pijnsignaal in het rug-
genmerg. Omdat er relatief minder off-target binding is 
dan bij TCA’s , is het bijwerkingprofiel gunstiger. 
De effectiviteit van venlafaxine met gereguleerde afgifte 
en van duloxetine werd aangetoond in verschillende  
trials bij patiënten met pijnlijke (diabetische) polyneu-
ropathie.44-46 Er is geen bewijs voor effectiviteit van 
SNRI’s bij postherpetische neuralgie of centrale neuro-
pathische pijn.6 

Lidocaïne 5% pleister
Lidocaïne blokkeert de spanningsafhankelijke natrium-
kanalen op zenuwuiteinden en farmacologisch lijkt het 
dus rationeel als behandeling voor de perifere hyperex-
citabiliteit die optreedt bij neuropathische pijn ten gevolge 
van opregulatie van de expressie van diezelfde spannings-
afhankelijke natriumkanalen op zenuwuiteinden.
De EFNS richtlijn stelt dat lidocaïne 5% pleisters aan-
getoond effectief zijn bij de behandeling van postherpe-
tische neuralgie, maar dat het behandeleffect matig is en 
dat er meer bewijs is voor de effectiviteit van systemi-
sche middelen.47,6 Desalniettemin classificeert de EFNS 
lidocaïne 5% pleisters als eerstekeus behandeling, zij het 
alleen bij ouderen met postherpetische neuralgie.6 De 
reden is het toegenomen risico op bijwerkingen en genees-
middel interacties bij ouderen, wat vanzelfsprekend bij 
een lokale therapie niet een rol speelt. Hier wijkt de inter-
nationale, VS georiënteerde, richtlijn van de NeuPSIG 
af van de Europese richtlijn en adviseert lidocaïne 5% 
pleisters als eerstekeus middel te overwegen bij elke 
gelokaliseerde perifere neuropathische pijn.23 Lidocaïne 
5% pleisters zijn niet geregistreerd in Nederland, maar 
wel te verkrijgen met een artsenverklaring. Vergoeding 
kan pas plaatsvinden wanneer behandeling met andere 
middelen zoals een TCA eerder niet geholpen heeft. Het 
lijkt echter patiëntvriendelijker en daarom te verdedigen 
om bij een zeer gelokaliseerde perifere neuropathische 
pijn het effect van behandeling met lidocaïnepleisters  
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Figuur 2. Behandeling van centrale neuropathische pijn. Pijlen die van de ene box naar de ander gaan zonder dat er een keuze-

mogelijkheid is dienen gevolgd te worden wanneer de ingestelde behandeling niet effectief is. Wanneer de ingestelde behande-

ling wel effectief is, is verder gaan in het stroomdiagram niet noodzakelijk.

1: absolute contra-indicaties voor een TCA zijn bijv. ernstig hartfalen, een derde graads AV blokkade of terminale nierinsufficientie.

2: beginnen met α2δ ligand of een TCA is beide mogelijk

3: overweeg behandeling te laten instellen door specialist met ervaring

4: overweeg doorverwijzing naar gespecialiseerde pijn-polikliniek of pijn-behandelcentrum

TCA= tricyclisch antidepressivum, α2δ ligand: gabapentine en pregabaline, SCI= spinal cord injury, CPSP= central post stroke 

pain, MS= multiple sclerose.
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Tabel 2. Behandeladviezen (gebaseerd op Dworkin et al).23

Geneesmiddelklasse Startdosering Titratie Maximum dosis Duur van 
behandelpoging

Tricyclische antidepressiva

nortriptyline, 
amitriptyline1

25 mg ante noctem verhoog dosis met 
25 mg per maand 
afhankelijk van 
bijwerkingen 

150 mg per dag2

Als plasma concen-
tratie van stof plus 
metaboliet <100 ng/ml 
dan dosis voorzichtig 
verder verhogen

6 tot 8 weken met 
tenminste 2 weken bij 
hoogste te verdragen 
dosis

SNRI’s

duloxetine 1 x daags 30 mg na 1 week verhogen 
naar 60 mg per dag

2 x daags 60 mg 4 weken

venlafaxine 1 x daags 37,5 mg na 1 week verhogen 
tot 1 x daags 75 mg. 
Daarna verhogen met 
75 mg per week.

225 mg per dag 4-6 weken

α2δ liganden

gabapentine dag 1: 1dd300 mg 
dag 2: 2dd300 mg

dag 3: 3dd300 mg

afhankelijk van respons 
per 3 dagen verhogen 
met 300 mg

3600 mg per dag 
(3 x daags 1200 mg)

3 tot 8 weken voor de 
titratieperiode en 
tenminste 2 weken  
op hoogste dosis

pregabaline 2 x daags 75 mg afhankelijk van respons 
na 3 tot 7 dagen dosis 
verhogen tot 2 x daags 
150 mg

600 mg 
(2 x daags 300 mg)

4 weken

Lokale toediening

5% lidocaïne pleister3 maximaal 3 pleisters 
per dag gedurende 
maximaal 12 uur

geen titratie maximaal 3 pleisters 
per dag gedurende 
maximaal 18 per 24 uur

3 weken

8% capsaïcine 
pleisters4

pleister aanbrengen  
en 30 tot max 60 
minuten laten zitten

geen titratie maximaal 4 pleisters 
tegelijk aanbrengen

90 dagen

opioïd agonisten

morfine5

(oxycodon, etc.)
10 mg per keer 
aanvang 2 x daags 
z.n. elke 4 uur 
(equi-analgetische 
dosis van andere 
opiaten)

na 1-2 weken totale 
dosis omzetten in 
langduriger werkend 
opiaat met daarnaast 
kortwerkend opiaat z.n.

Geen maximum dosis 
bij voorzichtig optitreren. 
Overweeg verwijzing 
naar pijnspecialist bij 
doses morfine > 120 mg 
(of equi-analgetische 
dosis van ander opioïd)

4-6 weken

tramadol 1-2 x daags 50 mg verhoog de dagdosis 
met 50-100 mg elke 
3-7 dagen

400 mg per dag 
(4 x daags 100 mg) 
bij patiënten > 75 jr 
300 mg per dag

4 weken

1: gebruik alleen een tertiair amine TCA (amitriptyline) als een secundair amine TCA (nortriptyline) niet beschikbaar is.
2: 10 mg per dag bij ouderen > 65 jaar.
3: lidocaine 5% pleisters zijn niet in Nederland geregistreerd, maar wel op artsenverklaring verkrijgbaar. 
4: capsaicine 8% pleisters zijn in Nederland geregistreerd maar worden (nog) niet vergoed door de zorgverzekering.
SNRI’s: selectieve serotonine en noradrenaline heropname remmers
5: overweeg doorverwijzing naar een specialist die ervaring heeft ervaring met behandeling met opioïden.
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te evalueren alvorens een systemische behandeling te 
starten. Bijwerkingen zijn gering en bestaan uit lichte 
huidreacties.48

Tweedekeus middelen bij de behandeling 
van neuropathische pijn
Opioïden
Opioïden zijn agonisten van de opioïd receptoren die 
aanwezig zijn in het centrale en perifere zenuwstelsel, 
maar ook in het maag-darm systeem. Het zijn breed 
spectrum analgetica die effectief zijn voor vele, zo niet 
alle, soorten pijn, maar die snel kunnen leiden tot gewen-
ning en afhankelijkheid. Werking en bijwerking van 
opioïden worden bepaald door de affiniteit en selectiviteit 
voor de verschillende typen opioïd receptoren (μ, κ, δ, 
ORL1). De belangrijkste bijwerkingen zijn sedatie, 
obstipatie, jeuk, misselijkheid en braken, duizeligheid, 
verwardheid en ademhalingsdepressie bij intraveneuze 
of intramusculaire toediening.23

Tramadol is een zwakke opioïd receptor agonist (van 
het μ-type), maar leidt daarnaast ook tot serotonine en 
noradrenaline heropnameremming.49 Gelijktijdig gebruik 
van tramadol met een SSRI of een SNRI kan daardoor 
leiden tot een serotonine syndroom.50 Bij gebruik van 
tramadol zal minder snel gewenning optreden dan bij 
gebruik van een opioïd.
Bij pijnlijke diabetische neuropathie werd de effectiviteit 
aangetoond van oxycodon en tramadol bij postherpetische 
neuralgie alleen van oxycodon, morfine en methadon, 
maar niet van tramadol.21,51-53 Bij centrale pijn zijn de 
bewijzen voor effectiviteit van opioïden mager.6

Alhoewel de behandeling van opioïden voor chronische 
neuropathische pijn zoveel mogelijk vermeden moet wor-
den en het aan te raden is deze uit te laten voeren door 
artsen die daarmee ervaring hebben, zijn er goede redenen 
voor een tijdelijke behandeling met een opioïd of met 
tramadol. In geval van acute neuropathische pijn (zoals 
het lumbosacrale radiculair syndroom door een HNP), 
neuropathische pijn bij kanker, of bij tijdelijke exacerbatie 
van hevige neuropathische pijn is tijdelijke behandeling 
met een opioïd vaak de enige oplossing (zie Tabel 1 op 
pagina 121).23

Capsaïcine
Capsaïcine is het bestanddeel dat rode pepers scherp 
maakt en is een directe agonist van de transient recep-
tor potential receptor TRPV1. Binding aan de TRPV1 
receptor op zenuwuiteinden leidt tot een brandend 
gevoel. De hypothese ten aanzien van het werkingsme-
chanisme van capsaïcine crème bij neuropathische pijn 

was voorheen dat langdurige blootstelling zou leiden 
tot desensitisatie van de receptor, mogelijk ten gevolge 
van depletie van substance P.54 Waarschijnlijker is het 
echter dat er, zeker bij toepassing van de hogere concen-
tratie preparaten, defunctionalisering van zenuwuiteinden 
optreedt waardoor er gedurende enige tijd geen ectopi-
sche impulsgeneratie optreedt via de TRPV1 receptor.54

Voor de effectiviteit van preparaten met een lagere con-
centratie (0,025%-0,1%) is weinig wetenschappelijk 
bewijs en deze worden dan ook als derdekeus middelen 
beschouwd.6,7 Dat ligt mogelijk anders voor de nieuwe 
capsaïcine 8% pleisters. Het aanbrengen van deze pleis-
ters gedurende zestig minuten kan leiden tot langdurige 
(drie tot vier maanden) vermindering van pijnklachten. 
Dit werd aangetoond bij patiënten met posterherpetische 
neuralgie en andere gelokaliseerde neuropathische pijn.55 

Ook hier geldt dat het bij een gelokaliseerde perifere 
neuropathische pijn goed verdedigbaar is om een lokale 
behandeling te proberen voordat een patiënt blootgesteld 
wordt aan de mogelijke bijwerkingen van systemische 
middelen. De lange termijn bijwerkingen van capsaïcine 
8% pleisters zijn echter nog niet bekend, dus tot die tijd 
zal dit als tweedekeus middel beschouwd moeten worden.
Voorafgaand aan het aanbrengen van de capsaïcine 8% 
pleisters dient lidocaïne crème aangebracht te worden 
omdat de behandeling anders zeer pijnlijk kan zijn. Bij-
werkingen bestaan uit lokale huidreacties.
Ondanks dat capsaïcine 8% pleisters geregistreerd zijn 
in Nederland voor de behandeling van perifere neuro-
pathische pijn, worden deze (nog) niet vergoed.

Cannabinoïden
De cannabinoïd receptor CB1 is in sterke mate aanwezig 
op plaatsen waar nociceptie plaatsvindt, zowel in de her-
senen, het ruggenmerg als de perifere zenuw.56 De meeste 
cannabinoïden, zoals Δ9-tetrahydrocannabinol (THC), 
zijn partiële CB1 receptor agonisten. Binding aan de 
receptor beïnvloedt retrograad andere neurotransmitter 
systemen, waaronder ook het opioïderge systeem.56

Er is bewijs voor effectiviteit van cannabinoïden (een 
oromucosale spray waarin zowel 2,7 mg THC als 2,5 mg 
cannabidiol) bij patiënten met centrale neuropathische 
pijn ten gevolge van MS.57,58 Er zijn discussies over een 
bias die in deze trial zou zijn opgetreden ten gevolge van 
deblindering door de evidente bijwerkingen zoals sedatie, 
duizeligheid, een droge mond en moeheid, die bij 90% 
van de patiënten voorkomen.6 Net zoals voor opioïden 
is het aan te raden om behandeling van chronische neu-
ropatische pijn met een cannabinoïd te laten instellen 
door artsen die daarmee een duidelijke ervaring hebben.
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Derdekeus middelen bij de behandeling 
van neuropathische pijn
Anti-epileptica (anders dan α2δ liganden)
Behalve bij trigeminusneuralgie, waarbij voldoende 
bewijs lijkt te zijn voor de effectiviteit van zowel carba-
mazepine als oxcarbazepine, is er weinig bewijs voor de 
effectiviteit van deze twee middelen bij andere vormen 
van neuropathische pijn.59,60 Baron et al. pleiten ervoor 
om bij een elektrische, schietende (“lancinerende”) pijn, 
zoals deze ook bestaat bij trigeminusneuralgie, te over-
wegen carbamazepine of een ander anti-epilepticum 
met natriumkanaal blokkerende eigenschappen voor te 
schrijven omdat dit type pijn veroorzaakt zou worden 
door opregulatie van spanningsafhankelijke natrium-
kanalen op zenuwuiteinden.8 De evidence hiervoor ont-
breekt echter vooralsnog.
Lamotrigine zou mogelijk enig effect hebben bij HIV-
geassocieerde pijnlijke neuropathie, maar niet bij 
andere vormen van perifere neuropathische pijn.6,61 De 
verschillende studies bij patiënten met centrale pijn 
met lamotrigine zijn niet eenduidig positief.62

Naast carbamazepine, oxcarbazepine en lamotrigine 
hebben verschillende andere anti-epileptica zoals natri-
umvalproaat, topiramaat en lacosamide ofwel in een 
enkele kleine studie, ofwel inconsistent, positieve resul-
taten getoond bij de behandeling van neuropathische 
pijn. Deze middelen worden niet aanbevolen, maar zou-
den als derdekeus middelen overwogen kunnen worden 
wanneer patiënten eerder niet reageerden op eerste- of 
tweedelijns middelen.6,7

Botuline toxine A
Botuline toxine A zou mogelijk niet alleen het vrijkomen 
van acetylcholine uit zenuwuiteinden voorkomen, maar 

ook een modulerend effect hebben op afferente noci-
ceptieve zenuwvezels.63 In een weliswaar gerandomiseerde 
en placebo-gecontroleerde, maar kleine trial werd een 
positief effect gezien bij patiënten met pijnlijke diabeti-
sche neuropathie.64

NMDA receptor antagonisten
De NMDA-receptor speelt een belangrijke rol bij cen-
trale sensitisatie en bij de ontwikkeling van tolerantie 
voor opioïden.65 NMDA-receptor antagonisten zoals 
ketamine worden, intraveneus toegediend, gebruikt voor 
de behandeling van ernstige pijn, ondanks de evidente 
nadelen zoals het psychotrope effect van ketamine.66 
Voor effectiviteit van lokale ketamine-preparaten bij 
neuropathische pijn zijn geen overtuigende bewijzen.6
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