
9 Pijnbestrijding 
 
Het meten van de pijn bij kinderen in de kliniek of op de poli dient onderdeel te zijn van de 
standaard zorg. Pijn wordt gemeten met een gestandardiseerde scoringslijst. 
0-2 jaar comfort score 
3-7 jaar “gezichtjes” 
8 jaar en ouder: VAS score 
 
Deze pijnscore lijsten zijn beschikbaar binnen de verpleegkundige protocollen 
 
Voor thuis krijgen de kinderen een “pijn paspoort” mee. In dit dagboek wordt vermeld hoe de 
beleving van deze patiënt is bij pijnlijke procedures. Wensen van de patiënt kunnen hierin 
vermeld worden en kunnen aan een ieder getoond worden die een pijnlijke ingreep moet 
doen bij deze patiënt 

 
 
9.1 Medicamenteus stappenschema 
 
9.1.1 Fase 1 – niet opiaten 
Paracetamol 
Oraal: 60-90 mg/kg/dag in 4 –6 dd, in tablet of suspensie (= 24 mg/ml) 
Rectaal: 90 mg/kg/dag in 2 – 4 dd 
Intraveneus: Perfalgan 15 mg/kg per gift (max 60 mg/kg of 3 gram per 24 uur) 
 
NSAID 
Hiermee zeer terughoudend tijdens thrombopenie gezien kans op thrombopathie, en 
daarmee extra verhoogde kans bloedingsneiging. 
 
9.1.2 Fase 2 – zwakke opiaten 
NB1. Altijd naast fase 1 medicatie! 
NB2. Deze stap kan bij ernstige of snel progressieve pijn overgeslagen worden. 
NB3. Niet bij kinderen < 1 jaar, dan direct naar stap 3 
NB4. Overweeg laxantia i.v.m. mogelijk obstipatie 
 
Tramadol (Tramal®) 
Oraal/rectaal: 3-8 mg/kg/dag in 3-4 dd, max 400 mg/dag. Na instelling zo mogelijk 
overzetten naar retard vorm. 
 
9.1.3  Fase 3 – sterke opiaten 
NB. Bij Morfine altijd laxantia i.v.m. obstipatie. 
 
A- Oraal 

 Kortwerkend  
Morfine   0,15 – 0,2 mg/kg/gift, 6 dd Tablet, suspensie (1 mg/ml) 
 

 Langwerkend 
MS contin. In principe wordt meestal eerst gestart met een kortwerkend morfine preparaat. 
Als duidelijk is wat de dagdosis zal zijn, kan op basis daarvan de MS contin dosering worden 
berekend 
 
Oxycontin 0,1 – 0,2 mg/kg/gift, 1-2 dd Tablet 
 
Kapanol  0,1 – 0,2 mg/kg/gift, 1-2 dd Capsule (evt open maken en via sonde; 3 
pellets = 1 mg) 
 



Pleisters 
NB. Dosis pleister aanpassen aan dosis orale/IV Morfine die het kind al krijgt! 
Een pleister van 25 microgram Durogesic komt overeen met 60 mg/dg Morfine per os. 
Bij kinderen kan het nodig zijn de pleisters om de 2 dagen te vervangen.  
 
 
B- Intraveneus 
Vanaf 0,005 mg/kg/uur (5 mcg/kg/uur), overweeg PCA pomp. 
Het verdient de voorkeur om op de afdeling een standaard oplossing morfine te hebben (xx 
mg/ml morfine), waarop de stand wordt uitgerekend voor de betreffende patient. Dit om 
doserings fouten door het voorbereiden van de oplossing te voorkomen. 
Bij start van de morfine iv kan, als de patient acuut veel pijn heeft, gekozen worden voor een 
oplaad dosis morfine, maximaal 100 mcg/kg als bolus.  
 
Doorbraakpijn (escapemedicatie) 
10-15% van de 24 uurs opiaat dosering (morfine drank, tablet, zetpil), zn iedere 45 minuten 
Iv: zo nodig kan elke 15 min een uursdosering morfine worden gegeven. Denk ook aan evt. 
ophogen onderhoud 
danwel fentanyl lollie’s of neusspray 
 
NB monitor bewaking de eerste 24 uur na start morfine, daarna iom arts 
NB er bestaat niet een bovengrens voor de dosering morfine.  
 
9.1.4 Fase 4 – Bij persisterende pijn 
Als met stap 1-3 onvoldoende pijnstilling wordt verkregen, kan worden overwogen het 
pijnteam te vragen. 
Een van de mogelijkheden is te switchen naar een ander opiaat. Een alternatief is het 
gebruik van epidurale of spinale toediening van opioïden en neurolytische procedures.  
 
9.1.5 Schema omzetting morfine oraal / iv /pleister / methadon 
 

Morfine po Morfine sc/iv Oxycodon po Fentanyl transdermaal Methadon po 

mg/24u mg/24u mg/24u mcg/24u mg/24u 

30 10 15 12 5 

60 20 30 25 10 

120 40 60 50 20 

180 60 90 75 30 

240 80 120 100 40 

360 120 180 150 60 

480 160 240 200 80 

NB methadon alleen toevoegen iom een pijnteam 
 
9.1.6 Toelichting stappenschema 
 
Stap 1 – NSAID’s 

 Bij voorkeur niet ivm mogelijke thrombopathir 

 Diclofenac is de eerste keuze. Diclofenac kan ook parenteraal gegeven worden. 

 Eenmaal wisselen van NSAID kan zinvol zijn. 

 NSAID’s zijn vooral werkzaam bij botmetastasen. 

 Preventie maagschade: 
 - 1e keus: Ranitidine drank 6-10 mg/kg/dd in 1-2 dd po of 3-5 mg/kg/dag in 3 
dd iv; 
 - 2e keus: omeprazol 1-2 mg/kg/dag in 1 dd po (max 40 mg). 

 Cave trombopenie, nierfunctiestoornis en vochtretentie bij decompensatio cordis en 



behandeling met chemotherapie. 
 

Stap 2 – Zwakke opiaten 

 Zwakke opioïden hebben dezelfde bijwerkingen als sterke opioïden. 

 Tramadol kan effectief zijn bij neuropathische pijn. Ook kan tramadol worden 
overwogen wanneer de patiënt nog niet toe is aan morfine, of nog dingen wil doen 
waarbij het reactie vermogen zo weinig mogelijk aangetast moet worden. 

 Codeïne is niet opgenomen in dit protocol, omdat het teveel obstipatie veroorzaakt 
en onvoldoende effectief is bij de gebruikelijke doseringen. De omzetting van de 
prodrug naar de drug is onvoorspelbaar, en daarmee de hoeveelheid actief opioid. 
Om die reden is het (ook door de WHO) uit de richtlijn gehaald.  
 

Stap 3 – Sterke opiaten 

 De paracetamol/NSAID niet stoppen, er bestaat een synergistisch effect met opiaten. 

 Opioïden hebben geen maximale dosering. 

 Argumenten voor fentanylpleister: minder obstipatie dan bij morfine, en bovendien 
vaak minder jeuk. Bij falen orale toedieningsweg, comfort patiënt.  

 Argumenten voor Oxycodon: mogelijk beter effect bij neuropathische pijn. Oxycodon 
is duurder dan morfine. Oxycodon dient overwogen te worden als morfine te veel 
bijwerkingen laat zien. 

 Overweeg methadon bij lastig behandelbare neuropatische pijnen, in overleg met 
het pijnteam. 

 
Bijwerkingen morfine 

 Obstipatie: bij starten opiaten altijd een laxans voorschrijven: zie hoofdstuk 7, 
obstipatie. 

 Misselijkheid en braken: treden met name in het begin van de behandeling op. 
Overweeg anti-emetica als profylaxe bijeerder ervaren misselijkheid bij 
opioïdgebruik.  
 - 1e keus: ondansetron (stroop) 3 dd 0,1 mg/kg po/iv max 8 mg/gift.  
 - 2e keus: toevoegen dexamethason 3 dd 0,1 mg/kg po/iv met max 4 mg/gift. 
 - bij onvoldoende effect overweeg droperidol (0,020-0,075 mg/kg) iv, 
haloperidol (0,025-0,05  mg/kg) po of aprepitant (Emend®) iv. 

 Sufheid: treedt vooral de eerste dagen op, en verdwijnt dan als regel weer. 

 Droge mond 

 Hallucinaties, verwardheid en delier. Haloperidol 0,025-0.06 mg/kg/dag in 2-3 dd. 
Minimaal effectieve dosis bepalen. Zo mogelijk na enkele dagen langzaam 
dagdosering verminderen. 

 Jeuk: overweeg opioïdrotatie of evt. ondansetron stroop 2-3 dd 0,1 mg/kg po (cave 
obstipatie). 

 Myoclonieën en epileptische insulten worden een enkele keer gezien bij hoge 
doseringen. 

 Ademdepressie. Bij goed toepassen van de richtlijn hoort ademdepressie niet op te 
treden. Ademdepressie gaat niet samen met ernstige pijn, en wordt vooraf gegaan 
door sedatie. Bij een ademdepressie 4 microgram/kg naloxon langzaam iv spuiten, 
bij onvoldoende effect na 2-3 minuten herhalen. NB na het inspuiten van de naloxon 
heeft de patient onmiddellijk weer heel veel pijn. Het effect van Naloxon duurt 
meestal korter (paar uur) dan dat van het opiaat. Een 2e ademdepressie kan dan 
weer optreden, patient moet dus bewaakt worden 24 uur na naloxon.  

  
9.2 Neuropathische pijn 
Stappen plan als bij bovenstaand pijn plan. Als 1e stap niet/ onvoldoende werkt, volgende 
stap toevoegen 
 



1e keus: Amitriptyline of Gabapentine 
Amitriptyline. 
Dosering: 10 mg, evt ophogen tot 20 mg op geleide van de pijn. Bij hogere start dosering 
eerder effect, maar mogelijk meer slaperigheid als bijwerking. Als het voor het slapen 
gegeven wordt is dit meestal praktisch niet een probleem.  
Als de juiste dosering amitriptyline is gevonden, kan deze dosering rond de vincristine 
worden gegeven, en tussentijds gestopt worden 
 
Gabapentin (Neurontin®):  
Dosering: Dag 1 5 mg/kg/dg  in 1 dosis voor het slapen gaan 

Dag 2 10 mg/kg/dg  in 2 doses 
Dag 3 15 mg/kg/dg  in 3 doses 

Na dag 3 titreren op geleide van het effect 
Maximale dosis: 30-35 mg/kg/dag in 3 doses 
Als de pijn heel ernstig is, mag direct gestart worden met de volledige dosis van 15 mg/kg in 
3 dd, mits bijkomende sufheid geen probleem is. 
Afbouwen moet over minimaal 1 week gebeuren 
Als de juiste dosering Gabapentin is gevonden, kan deze dosering rond de vincristine 
worden gegeven, en tussentijds gestopt worden 
 
2e keus 
Gabapentine en amitriptyline combineren 
 
3e keus 
Tramadol of sterker werkend opioid 
 
4e keus 
Tegretol 10 mg/kg in 2 dd 
 
 
9.3 Krampende buikpijn (koliekpijnen) 
    Leeftijd Dosis per gift Frequentie Max per dag 
Buscopan iv of rectaal <1 jr  7.5 mg  2 dd  60 mg 
    1-6 jr  7.5 mg  3 dd  60 mg 
    >6 jr  10 mg  3 dd  60 mg 
 
9.4  Blaaskrampen 
    Leeftijd Dosis per gift Frequentie Max per dag 
Oxybutine oraal  <12 jr  0.1 mg/kg 3 dd  20 mg 
    >12 jr  2.5 mg  3 dd  20 mg 
 
9.5 Pijn na amputatie 
Stomppijn: zie 9.1 (medicamenteus stappenschema) 
Fantoompijn: zie 9.2 (neuropathische pijn) 
 
9.6 Clonidine 
Het gebruik van Clonidine kan overwogen worden als anderszins de pijn niet onder controle 
komt. Dan in overleg met pijnteam. 
Dosering: 1 microgram/kg/gift 2 dd 
Vanaf 25 kg, want alleen tabletjes van 25 microgram, niet deelbaar 
 
 
9.7 Nierfunctiestoornissen 
Bij ernstige nierfunctiestoornissen/dialyseafhankelijke patiënten: 
Geen  NSAID’s 



 Morfine 
 Tramadol 
Wel Fentanyl 
 Piritramide (Dipidolor®) 
 Methadon 
 
 
Bron 
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