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Pijnstillers
Panacee voor de pijn
Pijn zit tussen je oren. Letterlijk, want het signaal dat er er-
gens iets mis is in je lijf vertalen je hersenen naar ‘ik heb 
pijn’. En dat is maar goed ook, want pijn zorgt ervoor dat je 
maatregelen neemt om de oorzaak van de pijn weg te nemen 
of te verminderen. Maar er zijn diverse soorten pijn, zoals 
door een verwonding of ziekte, en acute of chronische pijn. 
Pijn is niet voor iedereen hetzelfde. Zo zijn er genetische ver-
schillen en verschillen tussen mannen en vrouwen. Daarom 
zijn er veel uiteenlopende klassen pijnstillers met ieder hun 

eigen werking en toepassing. De vrij verkrijgbare pijnstillers, 
zoals paracetamol en ibuprofen, kent iedereen. Werken die 
niet voldoende, dan grijpt de arts naar krachtigere pijnstillers 
zoals morfine; opioïden genoemd. Die stoffen werken meest-
al zeer goed tegen de pijn, maar hebben grote nadelen, zoals 
bijwerkingen en een kans op verslaving. Daarom zoeken art-
sen en onderzoekers naar nieuwe methodes om pijn te be-
strijden. Daarbij kijken ze niet alleen naar nieuwe chemische 
middelen.



I
edereen heeft weleens last van knal-
lende koppijn. Gelukkig kun je een 
paracetamolletje nemen en meestal is 
het dan weg. Vervelender is die steeds 

terugkerende rugpijn, zere knie of migrai-
ne. Ibuprofen helpt, misschien wel samen 
met die paracetamol. Maar bij een operatie 
of een ernstige ziekte zoals kanker werken 
die vrij verkrijgbare pijnstillers alleen niet 
meer voldoende. Daarnaast lijdt ruim 20 % 
van de wereldbevolking aan chronische 
pijn, voornamelijk lage rugpijn, zenuwpijn 
en hoofdpijn. In al die gevallen kan de arts 
morfine of een van de tientallen andere 
sterke pijnstillers voorschrijven. Want te 
veel pijn zorgt ervoor dat je niet goed meer 
functioneert. 
Te weinig pijn is ook niet goed. Pijn heeft 
een belangrijke signaalfunctie in het li-
chaam. Het waarschuwt dat er mogelijk 
schade wordt aangericht. Mensen met een 
aandoening die hypoalgesia (ongevoelig-
heid voor pijn) veroorzaakt, zoals geneti-
sche afwijkingen aan het zenuwstelsel of 
bijvoorbeeld lepra, voelen geen pijn en ra-
ken daardoor snel gewond. Ze verbranden 
omdat ze de hete oven of vlam niet voelen, 
ze bijten hun tong af of snijden in hun vin-
ger. Bij mensen die aan chronische pijn lij-
den is de signaalfunctie vaak verloren 
gegaan.

Bij pijn neem je een pijnstiller, of het 
nu gaat om een klein ongemak of om 
ondraaglijke pijn na een operatie of 
door ziekte. Maar hoewel er tientallen 
verschillende pijnstillers zijn, werken 
ze niet altijd allemaal even goed bij 
elke soort pijn. Bovendien hebben ze 
ook bijwerkingen.

Panacee
tegen de pijn
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20 % van de wereldbevolking lijdt aan chronische pijn,   zoals lage rugpijn, 

Hoe werkt pijn?
Maar wat is pijn eigenlijk? Dat is niet voor 
iedereen hetzelfde. Artsen zeggen soms 
zelfs: ‘Pijn is wat de patiënt zegt dat het is.’ 
Bovendien weten we nog niet alles van hoe 
pijn precies werkt. Als je kijkt naar de oor-
zaak zijn er twee verschillende types pijn: 
nociceptieve pijn die optreedt bij weefsel-
schade en neuropathische pijn die ontstaat 
in de hersenen of in een zieke zenuw. 
Nociceptieve pijn heeft een aanwijsbare fy-
siologische oorzaak en treedt bijvoorbeeld 
op wanneer je je snijdt, iets breekt of een 
ontsteking hebt. Op de plaats van de be-
schadiging worden prostaglandinen aange-
maakt uit arachidonzuur. Dat zijn signaal-
stoffen die nociceptoren (pijnreceptoren) 
gevoelig maken voor pijn, waarna het sig-
naal aan het ruggenmerg wordt doorgege-
ven en daarna naar de hersenen, waardoor 
je je bewust wordt van de pijn.
Neuropathische pijn ontstaat door schade 
aan zenuwen. Die vaak brandende pijn is 
heel moeilijk te behandelen, omdat hij 
nauwelijks op de gangbare pijnstillers rea-
geert. Voorbeelden zijn pijn die diabetici 
voelen, hyperalgesie, waarbij mensen hefti-
ge pijn voelen bij aanrakingen, of paresthe-
sie (tintelingen).
Je kunt pijn ook indelen naar acute pijn, 
bijvoorbeeld bij een snee of breuk, en 
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je het idee krijgt dat je er zelf controle over 
hebt, bijvoorbeeld doordat je jezelf pijnstil-
lers kunt toedienen. Ook heeft het lichaam 
een pijnremmend systeem dat je zelf kunt 
activeren door bijvoorbeeld te lachen. 
Daarbij maken de hersenen onder meer 
endorfine aan, een stof die werkt als 
morfine.
Daarnaast zijn er meetbare verschillen tus-
sen mensen. Vrouwen hebben meer pijnre-
ceptoren dan mannen. De hormoonhuis-
houding heeft invloed op de pijnbeleving, 
zodat vrouwen (en, zo blijkt uit onderzoek 
bij ratten, ook vrouwelijke dieren) vrijwel 
elke dag een andere beleving van pijn kun-
nen hebben. Bij muizen is aangetoond dat 
ontstekingssignalen bij mannetjes door an-
dere afweercellen in het ruggenmerg (mi-
croglia) worden doorgegeven dan bij de 
vrouwtjes (voornamelijk T-cellen). 
Remmen van die afweercellen remt ook de 
pijn, maar het lijkt er dus op dat je bij 
mannen andere cellen moet remmen dan 
bij vrouwen. Verder heeft genetica, zoals 

20 % van de wereldbevolking lijdt aan chronische pijn,   zoals lage rugpijn, 

 XEen spuit werkt beter dan een pil
Een placebo is een middel dat geen actieve bestanddelen bevat, maar dat artsen wel 
als geneesmiddel aanprijzen. Het placebo-effect strekt zich ook uit naar behandelin-

gen, gedragingen en ervaringen en het omgekeerde komt ook voor: het nocebo- 
effect. Wanneer iemand je vertelt dat hij van een medicijn dat jij ook neemt enorme 

bijwerkingen kreeg, is de kans groter dat je dezelfde bijwerkingen ervaart.
De verwachting van de patiënt speelt dus een grote rol. Een spuit werkt daarom vaak 

beter dan een pil. Een morfine-placebo werkt beter dan een aspirine-placebo. Een 
duurdere placebo werkt beter dan een goedkopere. Nederlandse onderzoekers con-

cludeerden in een recente studie dat een patiënt die zich inbeeldt minder pijn te 
hebben ook daadwerkelijk minder pijn beleeft.

Een belangrijk placebo-effect bij pijn doet zich voor bij een operatie. Het ritueel rond 
een operatie is belangrijk en een arts vol zelfvertrouwen verbetert het resultaat. Een 

nepoperatie werkte bij artrose in de knie zelfs beter dan een gewone operatie. 
Er is overigens wel degelijk een echt effect van placebo’s. Met PET-scans is aange-

toond dat door placebo’s endogene pijnstillers, zoals endorfines, endocannabinoïden 
en dopamine, vrijkomen. Een zoutoplossing 

(een placebo) injecteren bij parkinsonpatiën-
ten zorgde bijvoorbeeld voor een verhoogde 
aanmaak van dopamine, zodat de sympto-

men verminderden. Met hersenscans is aan-
getoond dat het hersengebied dat verant-

woordelijk is voor het onderdrukken van pijn 
(de ventrolaterale prefrontale cortex) ook ac-
tief wordt wanneer een katholiek naar een af-

beelding van de Heilige Maagd Maria kijkt. 
Een prettige afbeelding zou de aandacht aflei-

den van de pijn.
In klinische studies zet je placebo’s vaak in 

als controle. Maar de vraag is of dat wel klopt 
wanneer placebo’s een reële reactie oproe-
pen, bijvoorbeeld van het neurobiologisch 
systeem. Dit dilemma is nog onopgelost.

chronische pijn, zoals rugpijn of 
migraine. Pijn bij kan-

ker wordt vaak als 
derde soort pijn 
genoemd, omdat 
die lastig is in te 
delen bij een van 
de andere 
soorten.

Voor ieder-
een anders

Mensen verschillen 
onderling enorm als 

het gaat om de erva-
ring van pijn. Dat heeft 

deels te maken met de 
context, blijkt uit onder-

zoek. Zo voel je veel meer 
pijn na een slechtnieuwsgesprek 

of in een bedreigende situatie zo-
als bij kanker, wanneer je angstig 

bent bijvoorbeeld voor een operatie, of 
depressief. En je ervaart minder pijn als 
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Bekende pijnstillers
Handelsnaam
Chemische naam

Chemische 
structuur

Toepassingen Bijzonderheden

1) 

Paracetamol, Panadol
para-acetylaminofenol

Hoofdpijn, koorts De werking van paracetamol is nog steeds onduidelijk. 

2) NSAIDs

Ibuprofen, Nurofen Hoofdpijn, menstruatiepijn, 
reuma en artritis

Propionzuurderivaat, COX-remmer, kan zoals de meeste 
COX-remmers voor maagklachten zorgen.

Vioxx
Rofecoxib

Reumatische artritis, acute 
pijn en menstruatiepijn

Selectieve COX-2-remmer, minder maagklachten maar 
sinds 2004 van de markt door sterk verhoogde kans op 
hartinfarct.

Aspirine
Acetylsalicylzuur

Pijn, koorts, ontsteking, 
bloedverdunner

Een salicylaat. Wilgenbast als natuurlijke pijnstiller bevat 
salicine, dat in het lichaam omgezet wordt in aspirine.

Voltaren
Diclofenac

Gewrichtspijn, ontstekingen, 
menstruatiepijn

Azijnzuurderivaat, een van de weinige niet-chirale 
NSAIDs.

Metacam, Meloxidyl
Meloxicam

Pijnstiller en ontstekings-
remmer bij artrose en reu-
matoïde artritis.

COX-remmer die in lage doses vooral COX-2 remt. Veel 
toegepast bij dieren (honden, katten)

3) Opioïden

Morfine Pijnstiller, onder meer bij 
hartfalen en bevalling

Opiumalkaloide, van nature in planten aanwezig. Wordt 
gewonnen uit papaver.

Codeïne Bij kriebelhoest. Samen met 
paracetamol tegen neuropa-
thische pijn

Opiumalkaloide uit papaver, werkt ook verdovend en ver-
oorzaakt veel verstopping.

Mephenon, Denolin,  
Symoron
Methadon

Als pijnstiller en afkickhulp 
van heroïne.

Difenylpropylaminederivaat. Opioïde dat niet lijkt op mor-
fine, maar wel op opiaatreceptor werkt.

Buprenorfine Krachtige narcotische 
pijnstiller

Semi-synthetisch alkaloïde, agonist/antagonist van opïo-
de-receptoren. Alternatief voor methadon, geen afhanke-
lijkheid of tolerantie.

Fentanyl Kortwerkende sterke pijnstil-
ler tijdens operaties. pleis-
ters voor chronische pijn.

Synthetisch opioïde, anilidopiperidine. Tachtig keer ster-
ker dan morfine.

Naloxon Als tegengif bij een overdosis 
morfine of heroïne.

Opioïde-antagonist. Gaat bijwerkingen van opioïden te-
gen door verdringing aan de opiaatreceptoren.

Ultram (en vele andere)
Tramadol

Milde tot sterke pijn, zowel 
acuut als chronisch

Als racemaat. Risico op verslaving en overdosis, kan de-
pressie veroorzaken. Valt niet onder de Nederlandse 
Opiumwet, hoewel het wel een opioïde is.
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hoeveel enzymen en receptoren je hebt en 
je gezondheid, ook invloed.

Een lange weg
Omdat de weg die het pijnsignaal aflegt in 
het lichaam lang en gecompliceerd is, zijn 
er ook veel momenten waarop je kunt in-
grijpen om de pijn te verminderen. Je kunt 
de oorzaak uitschakelen (de wond genezen 
of de ontsteking remmen), de gevoeligheid 
van de pijnreceptoren verlagen, de pijn-
prikkel onderbreken (lokale verdoving), 
voorkomen dat de pijnprikkel wordt door-
gegeven naar het ruggenmerg en tot slot 
kun je de pijnwaarneming en -beleving in 
de hersenen remmen.
Er zijn daarom veel verschillende pijnstil-
lers bekend met ieder een eigen werking in 
het lichaam (zie tabel). Een van de indelin-
gen die je kunt maken is de groep ontste-
kingsremmers aan de ene kant, die pijn 
verlichten door lokale effecten zoals de 
aanmaak van prostaglandines of de ontste-
king te remmen, en de opioïden aan de an-
dere kant die een dempend effect hebben 
op het doorgeven van het pijnsignaal in het 
ruggenmerg en de hersenen. 
Ibuprofen, diclofenac en vergelijkbare pijn-
stillers behoren tot de eerste groep, de ont-

stekingsremmers met pijnstillende werking 
ofwel NSAIDs (niet-steroïde ontstekings-
remmers). Die stoffen blokkeren het en-
zym cyclo-oxygenase (COX) dat de syn-
these van prostaglandines aanstuurt. 
Prostaglandines reguleren diverse ontste-
kingsprocessen en beschermen de maag-
wand tegen de zure maaginhoud.
Een extra onderverdeling wordt gemaakt 
op basis van het type cyclo-oxygenase dat 
de NSAIDs remmen. COX-2 bevindt zich 
namelijk in tegenstelling tot COX-1 niet in 
de maag. COX-2-remmers zoals celecoxib, 
dat veel werd gebruikt bij artrose, geven 
daarom doorgaans veel minder maagpro-
blemen dan niet-selectieve COX-remmers, 
zoals ibuprofen en aspirine. Een tijd dacht 
men een ideale pijnstiller te hebben, maar 
het blijkt dat meer mensen last krijgen van 
hartproblemen bij gebruik van specifieke 
COX-2 remmers. Daarom schrijven artsen 
die bijna niet meer voor. 
De tweede groep pijnstillers, de opioïden, 
zijn alle verbindingen die chemisch lijken 
op morfine. Opioïden binden aan opiaat-
receptoren in de hersenen, die een be-
langrijke rol spelen in de perceptie van 
pijn. Opium, het gedroogde sap van 
Papaver somniferum, valt er ook onder, 

hoewel dat een mengsel is van meer dan 
twintig verschillende zogeheten alkaloïden 
(heterocyclische, stikstof bevattende, 
meestal basisch reagerende en vaak giftige 
plantenstoffen), waaronder morfine, co-
deïne en papaverine. Die stoffen zijn later 
geïsoleerd en vanaf de jaren vijftig zijn al-
lerlei afgeleide verbindingen 
gesynthetiseerd. 
Er zijn hiernaast honderden verbindingen 
die chemisch niet op morfine lijken, maar 
wel aan een opiaatreceptor binden. 
Daaronder vallen bijvoorbeeld endorfines 
die het lichaam zelf aanmaakt. Dat zijn 
peptides die bestaan uit een keten van vijf 
of meer aminozuren. Verder zijn er opioï-
den die geen pijnstillers zijn zoals heroïne. 
Dat is een narcoticum (een verdovend 
middel).
Paracetamol tot slot is een geval op zich. 
Niemand weet precies hoe het werkt, maar 
er zijn diverse hypotheses. Een daarvan is 
dat paracetamol cyclo-oxygenases remt in 
het brein, een andere is dat het zenuwbanen 
beïnvloedt die betrokken zijn bij het door-
geven van pijn. Tot slot zou paracetamol in 
het lichaam omgezet kunnen worden in een 
stof die een pijnstillend effect heeft.

Misdadig
Fentanyl, een van de sterkst bekende opio-
iden, is een bijzonder geval. Het is tachtig-
maal sterker dan morfine (je hebt er tach-
tig keer minder van nodig voor hetzelfde 
effect) en wordt vaak als pleister toege-
diend, handig bij langdurige pijnbestrij-
ding. Fentanyl heeft echter enkele broer-
tjes die nog veel sterker zijn en soms 
misbruikt worden. Carfentanyl is de sterk-
ste met 10.000 keer de pijnstillende kracht 
van morfine. De voornaamste bijwerking 
van die groep pijnstillers is ademhalings-
problemen. Onderzoekers hebben bijvoor-
beeld carfentanyl en remifentanyl gevon-
den op de kleding en in de urine van 
enkele overlevenden van de gijzeling in een 
theater in Moskou in 2002. Zij conclu-
deerden dat het Russische leger de stoffen 
heeft gebruikt om de Tsjetsjeense gijzelne-
mers te bedwelmen. Er vielen 125 doden 
van wie de onderzoekers zeggen dat ze 
door ademhalingsproblemen stierven als 
gevolg van de hoge dosis pijnstillers. Het 
wrange is dat er een tegengif bestaat, na-
melijk naloxon. Hulpverleners wisten ech-
ter niet dat het leger die gebruikte, dus 
brachten ze niet genoeg naloxon mee. 

Pijnstilling na een operatie gebeurt meestal met een zwaardere pijnstillers, zoals het opioïde morfine.
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Carfentanyl wordt inmiddels beschouwd 
als chemisch wapen omdat het zo potent 
is. Het is bovendien relatief makkelijk ver-
krijgbaar, bijvoorbeeld uit China.

Overdosis
Met de beschikbaarheid van heel veel 
goede pijnstillers zou niemand pijn hoe-
ven lijden, toch? Dat is een discussie met 
verschillende kanten. In Nederland vin-
den we al snel dat iemand zich niet moet 
aanstellen. Een verdoving bij het boren 
van kiezen (meestal met lidocaïne) of 
zelfs bij de bevalling is nog geen 
gemeengoed. 
In andere landen is dit soort pijn onac-
ceptabel en worden veel meer pijnstillers 
voorgeschreven. Dat heeft ook diverse na-
delen. In de VS sterven jaarlijks zo’n 
20.000 mensen aan een overdosis voorge-
schreven pijnstillers. Dit aantal is sinds 
2014 bezig aan een sterke stijging. Ook 
bij de dood van beroemdheden als Prince 
is een overdosis pijnstillers (fentanyl in dit 
geval) in het spel geweest. Een belangrijke 

oorzaak van het misbruik is dat artsen in 
de VS die medicijnen extreem vaak voor-
schrijven. In 2016 schreven artsen opia-
ten voor aan een op de vijf Amerikanen. 
Die kregen gemiddeld 3,5 recepten van 
de pijnstillers per persoon. In Nederland 
krijgt maar 24 op de 1.000 patiënten ster-
ke pijnstillers voorgeschreven, bijna tien 
keer zo weinig.
Maar ook in Nederland wordt het pro-
bleem groter. In 2016 slikten 
Nederlanders vier keer zoveel zware pijn-
stillers, met name opioïden, als de acht 
jaar daarvoor. 440.000 mensen namen 
oxycodon, 90.000 meer dan het jaar daar-
voor. Patiënten krijgen ook steeds langer 
pijnstillers voorgeschreven, terwijl geble-
ken is dat een derde van de mensen ver-
slaafd is na meer dan dertig dagen ge-
bruik van een opioïde. Een groep artsen 
en onderzoekers uit Nijmegen wil die 
trend keren door beter te onderzoeken 
welke patiënten baat hebben bij welke 
pijnstiller en wanneer ze ermee moeten 
stoppen.

Middel erger dan de kwaal?
De bijwerkingen van zware pijnstillers zo-
als morfine en oxycodon zijn stevig. 
Sufheid en obstipatie, ademhalingsproble-
men, misselijkheid, hoofdpijn en jeuk ko-
men bij heel veel gebruikers voor. 
Standaard krijg je zelfs vaak een laxeer-
middel bij die pijnstillers. Vooral samen 
met alcohol kunnen gevaarlijke ademha-
lingsproblemen ontstaan.
Daarnaast kan er gewenning optreden, 
waarbij het weefsel ongevoeliger wordt voor 
de stof en de pijnstilling niet meer goed 
werkt. Door die zogeheten tolerantie is een 
steeds hogere dosis nodig voor voldoende 
pijnstilling. De bijwerkingen nemen dan 
ook toe. Tolerantie komt vooral voor bij een 
bepaald type opioïden, de opioïdereceptor 
agonisten, waaronder endorfines en morfine 
vallen. Wanneer de dosis al de maximaal 
veilige hoeveelheid overschrijdt, kun je en-
kel nog overstappen naar een ander type 
pijnstiller, zoals buprenorfine.
Een specifiek probleem van sterke pijnstil-
lers, is dat het gebruik van te veel van die 
opioïden juist pijn kan veroorzaken. 
Meestal is dat een andere pijn dan waar-
voor het middel werd voorgeschreven. Die 
reactie komt vaak voor wanneer je in korte 
tijd de dosis sterk verhoogt. Het is ondui-
delijk hoe dat precies werkt, maar het zou 

 XPijnstiller uit een plantje
Veel mensen met chronische pijn zweren er inmiddels bij: cannabisolie. Dat is een 

extract van een van de Cannabis-variëteiten, de hennepplant waarvan ook wiet 
wordt gemaakt. Cannabisolie bevat CBD (cannabidiol), waarvan sommigen denken 
dat het als pijnstiller werkt, en vaak ook THC (tetrahydrocannabinol), de psychoac-

tieve stof van marihuana. 
De meer dan honderd werkzame stoffen in cannabis heten cannabinoïdes. Die acti-
veren de cannabinoïdereceptoren CB1 (in de hersenen) en CB2 (die op immuuncel-
len voorkomen), waardoor een pijnstillend effect ontstaat. Binding aan CB1 veroor-

zaakt waarschijnlijk de psychoactieve bijwerkingen.
Dat is althans wat lang werd gedacht, omdat pijnstilling met THC bij muizen en andere 

proefdieren heel goed werkt. Maar er is weinig hard bewijs uit klinische dubbelblind 
studies dat het ook bij mensen werkt, met uitzondering van MS. Hoe dat komt is on-

duidelijk. Een mogelijkheid is een ‘verkeerde’ manier waarop bij proefdieren pijn wordt 
opgewekt, zoals door pootjes op een hete plaat of een staart in heet water. Dat veroor-
zaakt een heel ander soort pijn dan bijvoorbeeld kanker of dia-
betes. Ook het moleculaire mechanisme van CBD is nog vrijwel 
onbekend. Wel lijkt het erop dat THC de werking van morfine 

versterkt, zodat een lagere dosis voldoende is.
Het lichaam maakt zelf ook cannabinoïde-achtige verbindin-

gen aan, de zogeheten endocannabinoïdes. Daarover is even-
eens nog maar weinig bekend, maar het vermoeden is dat ze 

net als endorfines (de lichaamseigen variant van morfine) 
een rol spelen in het pijnremmende systeem van het lichaam. 

Wetenschappers in Leiden bestuderen de afbraak en vooral de 
aanmaak van endocannabinoïdes en de werking van de recepto-
ren. Door de enzymen te modeleren die hierbij een rol spelen, 
proberen de onderzoekers de biologische rol van de endo-

cannabinoïdes in de hersenen beter te begrijpen om ze mo-
gelijk kunnen toepassen op pijnstilling. Een nieuwe pijnstiller 
zou dan bijvoorbeeld de afbraak van endocannabinoïdes kun-

nen remmen of de aanmaak ervan kunnen versterken.   

Uit Papaver somniferum win je opium. Dit mengsel van   opioïden bevat onder meer morfine (boven), codeïne (links) en heroïne (rechts).
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kunnen dat het pijnremmend vermogen 
van het lichaam zelf, bijvoorbeeld de aan-
maak van endorfines, zo sterk wordt over-
schaduwd dat het stilvalt, een vorm van 
tolerantie.
Tot slot is er verslaving, waarbij het li-
chaam afhankelijk wordt van de stof. 
Lange tijd was de opvatting dat mensen 
niet echt verslaafd konden raken aan pijn-
stillers. Inmiddels is duidelijk dat pijnstil-
lers zowel fysieke als mentale verslaving tot 
gevolg kunnen hebben. Patiënten die bij-
voorbeeld de neiging hebben om veel alco-
hol te gebruiken lopen meer risico op een 
pijnstillerverslaving. Maar onderzoek hier-
naar blijft lastig. Immers, als iemand niet 
van de pijnstillers afkomt, is de oorzaak 
dan een verslaving of is de pijnprikkel nog 
aanwezig of neemt die zelfs toe?
Onderzoekers ontdekken relatief weinig 
nieuwe ‘chemische’ pijnstillers. Een van 
de meest recente is het middel PZM21, 
dat in 2016 is ontdekt. Het is een opioïde 
dat bijna net zo krachtig is als morfine, 
maar met veel minder bijwerkingen als 
verstopping, verslaving en ademhalings-
problemen. Het werd ontdekt door eerst 
alle mogelijke structuren door te rekenen 
en daaruit de beste te kiezen en te testen 
op ratten. Kenners noemen het middel 
veelbelovend, maar wat het effect is bij 

mensen is nog niet bekend. 
Cannabinoïden, de werkzame stoffen uit 
cannabis, zien sommigen gezien als veelbe-
lovende nieuwe pijnstillers. Dit zijn stoffen 
die de cannabinoïdereceptoren in hersenen 
en zenuwen activeren. Bij tests op dieren is 
de pijnstillende werking groot. Maar in kli-
nische studies bij mensen lukt het niet om 
het effect te bewijzen, ondanks dat veel pa-
tiënten zweren bij cannabisolie. 

Niet-chemische pijstilling
De laatste jaren is er steeds meer aandacht 
voor niet-medicamenteuze pijnstilling. 
Daarbij hoort het informeren van de pati-
ent over hoe hij zelf zijn pijn kan beïnvloe-
den. Bijvoorbeeld door te bewegen, gezon-
der te leven, te mediteren of te lachen. Het 
blijkt dat mensen zichzelf lagere doses opi-
aten geven wanneer ze die zelf mogen 
toedienen. 
Een nieuwe, niet-chemische manier van 
pijnstilling is onlangs bewezen werkzaam 
te zijn. Onderzoekers van onder meer het 
Radboud UMC in Nijmegen en het 
Erasmus MC in Rotterdam kunnen met 
elektrische stroomstootjes de pijn beïn-
vloeden. Het werkt bij mensen met pijn in 
de schouder, zenuwpijn in de pols, bij een 
mislukte herniaoperatie of bij 
clusterhoofdpijn. 

Artsen plaatsen daarbij een elektrode op of 
onder de huid tegen de zenuw aan. Het 
apparaatje geeft stroomstootjes met een 
frequentie die verschilt per patiënt. Van 
hoogfrequente stimulatie voelt de patiënt 
niets, enkel dat de pijn vermindert. Zodra 
de pulsjes stoppen, keert de pijn terug. 
Laagfrequentie stroomstootjes voelt de pa-
tiënt als een aangename tinteling die in 
plaats komt van de pijn. Het nadeel van de 
methode is dat mensen hun leven lang vast 
zitten aan het apparaatje, vergelijkbaar met 
een pacemaker. Enkele tientallen patiënten 
per jaar krijgen de behandeling.
Tot slot is er nog veel te ontdekken op het 
gebied van de werking van pijn. Onlangs is 
bijvoorbeeld ontdekt dat pijnstillers niet al-
tijd de juiste plek kunnen bereiken. Een 
pijn veroorzakend eiwit vormt op de zenuw-
cel een blaasje en baant zich zo een weg 
naar de binnenkant van de zenuwcel. 
Pijnstillers die werken door binding aan dit 
eiwit kunnen het daarom niet meer berei-
ken en zijn onwerkzaam. Door de pijnstiller 
aan een vetachtig stofje te koppelen, kan het 
wel door het celmembraan heen en zijn 
werk doen. Maar er is nog zo veel onbekend 
over de werking van pijnstillers, dat onder-
zoekers nog veel te doen hebben. Van de 
werking van het doodgewone paracetamol 
weten ze bijvoorbeeld nog vrijwel niets.  

Uit Papaver somniferum win je opium. Dit mengsel van   opioïden bevat onder meer morfine (boven), codeïne (links) en heroïne (rechts).
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Voor op school
1.  Welke twee types pijnstillers zijn er op de markt en waarin ver-

schillen ze?
2.  De signaalstoffen die bekendstaan onder de naam prostaglan-

dines worden aangemaakt uit arachidonzuur. Wat voort soort 
stof is arachidonzuur en in welk voedsel komt het voor? 
Raadpleeg BINAS tabel 67G2.

3.  De aminozuursequenties van α-endorfine is Tyr-Gly-Gly-Phe-
Met-Thr-Ser-Glu-Lys-Ser-Gln-Thr-Pro-Leu-Val-Thr-OH. Teken de 
structuurformule van het volgende stukje ergens uit het mid-
den van α-endorfine: ~Ser-Glu-Lys~ 

4.  Salicylzuur is een van de grondstoffen om aspirine te maken. Geef 
de systematische naam van salicylzuur. Raadpleeg tabel 66A.

5.  De andere grondstof is azijnzuuranhydride. Die stof wordt ge-
vormd uit twee moleculen azijnzuur onder afsplitsing van water 
(= reactie 1). Geef de vergelijking van reactie 1 in structuur-

 formules.
6.  Aspirine (acetylsalicylzuur) wordt gevormd uit salicylzuur en 

azijnzuuranhydride (= reactie 2). Leg uit dat het bij reactie 2 
gaat om een veresteringsreactie.

Pijnstillers

Wilgenbast is een eeuwenoude pijnstiller. Zelfs Hippocrates, de vader van de moderne geneeskunde, maakte al melding van pijnstillende behandelingen 

met behulp van de bast van wilgen. Pas in 1829 is de stof salicine in de bast ontdekt. Dit zet het lichaam om in salicylzuur, ofwel aspirine.

Meer weten?
•  www.britannica.com/science/analgesic, Encyclopedia Brittanica

•  www.cdc.gov/drugoverdose/pdf/pubs/2017-cdc-drug-surveillan-
ce-report.pdf, CDC Drug Surveillance Report 2017

•  www.youtube.com/watch?v=5QFr36UpTe0, college farmacothe-
rapie – Pijn door Kees Kramers. 

•  Colloca et al, ‘Placebo analgesia: Psychological and neurobiologi-
cal mechanisms,’ Pain 2013 April; 154(4), p511–514. doi:10.1016/j.
pain.2013.02.002, studie naar het placebo-effect bij pijnstillers.

Editie
Pijnstillers 

editie 86  |  nummer 346  |  juli 2018
www.chemischefeitelijkheden.nl

Coverbeeld: de bekendste pijnstillers dienen we onszelf toe 
in pilvorm, maar het kan ook via de geest: gedragstherapie kan 

pijnbeleving beïnvloeden

Colofon
Over Chemische Feitelijkheden

Chemische Feitelijkheden is een actuele encyclopedie over moleculen, mensen, materialen en milieu.  
Het is een losbladige uitgave van de KNCV en verschijnt driemaal per jaar met in totaal tien onderwerpen.

Redactie
dr. Erwin Boutsma (hoofdredacteur), drs. Franny Scholte (eindredacteur),  

Bastienne Wentzel (tekst), Henk Ubbels (vragen en correctie)
Vormgeving & Opmaak

Marije van de Linde/Content Innovators
Uitgever

Roeland Dobbelaer, Vakbladen.com
Postbus 19949, 2500 CX Den Haag

Abonnementen
MijnTijdschrift.com

088-2266626
chemischefeitelijkheden@mijntijdschrift.com

Wij hanteren de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan ervan uit dat Chemische Feitelijkheden 
altijd wordt ontvangen uit hoofde van het beroep. Hierdoor wordt het abonnement automatisch met een 
jaar verlengd tenzij twee maanden vóór de einddatum een opzegging is ontvangen. Een abonnement op 

Chemische Feitelijkheden geeft via de website toegang tot tien nieuwe edities per jaar en het totale online 
archief. Daarnaast ontvangen abonnees in drie zendingen per jaar de losbladige edities. 

Tarieven (2018)
Voor particulieren: online toegang met inlogcode en papieren editie (inclusief verzamelmap)  

kost € 87,75*; leden van de KNCV, KVCV en NVON krijgen € 10 korting.
Voor bedrijven en (onderwijs)instellingen: onbeperkt toegang tot de digitale edities op basis van  

IP-adres en papieren editie in drievoud (inclusief verzamelmappen) kost € 262,50*.
Losse nummers kosten € 9,95* per stuk en zijn te bestellen bij Abonnementenland.
*Bij betaling per acceptgiro wordt € 2,95 administratieosten in rekening gebracht.


