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Kennisquiz

Welke van de volgende pijnsydromen behoort tot neuropatische pijn:

A: Ziekte van Parkinson

B: Radiculopathie

C: Artrose



Antwoord

A. Pijn bij M. Parkinson wordt gerekend tot centrale neuropathische
pijn. Oorzaak: door een dopamine tekort in de pijnonderdrukkende
centra in de hersenstam.

B. Pijn met zowel nociceptieve als neuropathische kenmerken

C. Nociceptieve pijn, reageert goed op klassieke pijnstillers in 
tegenstelling tot neuropathische pijnen



Kennisquiz

Wat is het eerste 
keus middel bij 
neuropathische pijn

A: Amitriptyline

B: Carbamazepine



Antwoord

A. Amitriptyline (Nortriptyline), eerste keus middel

B. Carbamazepine is het eerste keusmiddel voor trigeminusneuralgie

Effect bij diabetische neuralgie aangetoond

Dosering 400-800 mg daags(start 2 dd 100 mg)

Nadeel is frequent voorkomende bijwerkingen en beïnvloeding van de 
LF en daarom vervangen door nieuwere AE



Kennisquiz

Cannabis is een eerste keus middel bij neuropathische pijn

A: Ja

B: Nee



Antwoord

Geen eerste keus 
middel, weinig 
vergelijkende 
studies

Wel toename in 
verstrekkingen

CBD olie vrij 
verkrijgbaar



Kennisquiz

Wat is het meest voorkomende pijnsyndroom in de eerste lijn

A: CTS

B: Postherpetische neuralgie



Antwoord

Juiste antwoord is A.

Mononeuropathie en 
CTS 

Diabetische perifere 
neuropathie, 
postherpetische
neuralgie

Gegevens uit studie 
van Nederlands cohort 
patiënten

Dieleman. Pain 2008.



Epidemiologie

* Precieze incidentie en 
prevalentie is onbekend

* Prevalentie geschat op 
1-3 % van de algemene 
bevolking

*  man<vrouw

* Incidentie stijgt met 
het ouder worden

* Piek >70



Definitie

Pijn als direct gevolg van beschadiging of ziekte van het centraal en/of 
perifeer zenuwstelsel.



Pathofysiologie

Beschadiging/ziekte geeft 
biochemische 
veranderingen

1. Verhoogde 
prikkelbaarheid van 
neuronen

2. Abnormale impuls 
opwekking

Perifere/centrale 
sensitisatie

Verlies inhiberende
controle



Diagnostiek

Anamnese en lichamelijk 
(neurologisch)onderzoek

Negatieve symptomen, 
spontane sensaties, 
geprovoceerde sensaties

Vragenlijsten lage sensitiviteit 
en specificiteit

Aanvullend onderzoek speelt 
een ondergeschikte rol (EMG, 
QST)



Pijnbeleving en pijngedrag

Cirkels van Loeser
Trias van pijn, slaap en 

stemming



Pijnsyndromen (kenmerken/behandeling)

Beschadiging perifeer zenuwstelsel Beschadiging centraal zenuwstelsel

Postherpetische neuralgie Dwarslaesie

Diabetische neuralgie MS

CTS Ziekte van Parkinson

TTS CVA

Meralgia paresthesica Epilepsie (zeldzaam)

Trigeminus neuralgie

Postherpetische neuralgie



Casus A

Patiënt van 63 jaar

Pijn in de voeten met branderige en stekende pijn

Gevoel van stijve voeten en op watten lopen

Bij stilzitten meer klachten

De heer wordt wakker van de pijn



Anamnese

Patiënt is bekend met DM sinds 7 jaar

Sinds 2 jaar pijnklachten

Redelijk ingestelde diabetes

Pijnscore gemiddeld 6 (op een schaal van 10)

Pijn in de avond neemt toe



Pijnmanagment

Geen gouden standaard voor iedereen

Wel aanbevelingen in literatuur/richtlijnen

1ste stap TCA (Amitriptyline) of AE(Gabapentine/Pregabaline) 

2de stap SSNRI (Duloxetine/Venlafaxine) of lokaal lidocaïne

3de stap zwak of sterk opiaat (bij acute NP)

4de stap o.a. Cannabis/ Botox weinig bewijs

Cochraine : combinatie beter dan monotherapie

Recommendations for the Pharmacological Management of Neuropathic Pain: An Overview and Literature Update., Mayo Clin Proc., Robert H. 
Dworkin et all



Pijnmanagment



Casus A

Veel bijwerkingen van medicatie (Amitriptyline, Cymbalta, Lyrica)

TENS 

Uiteindelijk overgezet op Oxycodon 2 dd 5 mg

Hiermee is de pijn te hanteren.



Casus B

50 jarige vrouw met rugpijn met uitstraling re been

Geen uitval of alarmsymptomen

Vaker rugpijn in haar verleden die dan na enige tijd verbeterden, veel oefeningen en 
pijnstilling nodig gehad.

PS 7

Vraagt nu pijnstilling diclofenac 3x50 mg en pregabaline 2x75 mg met PPI. Ze gebruikte al 
paracetamol 4 maal daags 1000 mg en gaat daar mee door

Na 2 dagen opnieuw beoordeling wegens niet verbeteren pijn.

Verhogen pregabaline naar 2 x 150 met oxycontin 2 maal 5 mg

Hierna pijn onder controle PS 4, adviezen mobiliseren FT

Na 2 weken PS 5-6 , pregabaline 2x150 mg, oxycodon 4 x 5 mg geeft verbetering pijn

Wegens onzekerheid hoe het verder zal verlopen MRI rug aangevraagd. 



Casus B hernia



Casus B hernia

Na 2 weken pijnscore 0

Herstart oefentherapie

Misselijkheid oxycodon wordt omgezet naar  fentanylpleister 12 mgr/uur

Na 2 weken nog zeurend gevoel re been, meer last van bijwerkingen

Druk op werk omdat als zzp geen arbeidsongeschiktheidsverzekering

Langzaam afbouwen medicatie pregabaline en stop morfine

Nog steeds misselijk, start metoclopramine voor een week



Casus C

78 jarige vrouw met pijn op li achterhoofd en nek vraagt visite. 

VG Hypertensie, COPD, Hypothyreoidie, Epilepsie, Atriumfibrillatie met antistolling

O/ geen duidelijke afw. Bij stilzitten geen klachten, advies bij nekpijn paracetamol

Volgende dag belt ze weer op



Casus C





Casus C herpes zoster

Blaasjes in nek rode vlekken in hals en achter linker oor

Pijnklachten PS 8

Gebruikt voor epilepsie al carbamazepine 2x 200 mg

Start valaciclovir 3x2 tabletten 500 mg voor 7 dagen

Pijnstilling?



Casus C herpes zoster

Fentanyl pleister 25 mcg/uur. Pijn 
goed onder controle PS 3

Belt een week later dat pijn weg is 
maar dat ze vanmorgen mond scheef 
naar rechts staat

Kan dat door medicatie komen?



Casus C Ramsey Hunt

Herpes zoster oticum

Perifere facialis parese na herpes rond oor

Complicaties

Gehoorsverlies

Duizeligheid

Oogklachten door uitdroging

Smaakverlies



Casus D

68 jarige man

Kon plotseling niet meer opstaan

Er bleek sprake van een hemibeeld links 

met een centrale facialis parese links

CT-scan: groot infarct in media gebied

rechts met deels betrokkenheid van de 
thalamus rechts

In de loop van de tijd is het hemibeeld
bijgetrokken

Wel veel pijnen in zijn linker lichaamshelft

Met name prikkelingen en pijn bij aanraking

Conclusie: centrale neuropathie

Gestart met Amitriptyline, maar bij dosering 
van 50 mg erg suf.

Vervangen door Tramadol, maar wegens 
bijwerkingen weer gestaakt

Terug naar een lagere dosering Amitriptyline



Casus D

Lidocaïne-infuus, geen effect

Naast Amitriptyline, ook Lyrica gestart

TENS voor pijnklachten ter hoogte van de voet

Zelf naar revalidatiecentrum in Praag gegaan voor botox behandelingen.

Alle medicatie aldaar gestaakt, geen succes

Bij terugkomst medicatie weer opgestart, combinatie met Lyrica en Amitriptyline

Op verzoek van patiënt gestart met medicinale cannabis

Sterke opiaten niet gestart wegens wens tot autorijden

Klachten stabiel, kan beter mee omgaan



Pijnbehandelingen



Rontgengeleide injectie



Echogeleide injectie



Capsaïcine 8%



Iontoforese



Lidocaïne infuus



Key points

NP is een verzamelnaam van pijnsyndromen als gevolg van beschadiging of ziekte van het 
perifeer en/of centraal zenuwstelsel

Geen gouden standaard beschikbaar die effectief is voor iedere patiënt

Geen spectaculaire nieuwe behandelingen (oude wijn in nieuwe vaten)

NP reageert vaak niet op klassieke pijnstillers

De weg van behandeling is “trial en error”

Vaak zijn er co-morbiditeiten als slaap- en stemmingsstoornissen



Dank voor uw aandacht!

Vragen?



Bronnen

Praktische richtlijnen anesthesiologische pijnbestrijding

Neuropatische pijn, door Dr.W.J. Meijler derde druk

NICE richtlijn

NHG richtlijn

NVA richtlijn

Recommendations for the Pharmacological Management of Neuropathic Pain: An Overview
and Literature Update., Mayo Clin Proc. 2010

Incidence rates and treatment of neuropathic pain condition in the general population. 
Dieleman et all. Pain 2008


