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Buprenorfine Temgesic®Transtec® 

Indicatie en werking 

• Enkel bij kinderen >12j 
• Geen vrijzetting van Histamine 
• Neuropathische pijnen 
• Als substitutiebehandeling bij opioïdafhankelijkheid 
• Sterke agonistische en antagonistische activiteit op de µ-receptoren : mag 

nooit samen met Morfine toegediend worden. Buprenorfine vermindert de 
werking van Morfine. 
 
 

Posologie 
 

Toedieningswijze Oplaaddosis Onderhoudsdosis Opmerking 

Transdermaal 
Eerste 12u 

 gelijktijdig orale 
pijnstilling voorzien 

2j – 18j en <30kg 
5mcg/u tot max 

140mcg/u 
2j – 18j en >30kg 
10mcg/u tot max 

140mcg/u 

 

PO   

>6j en >45kg  
 0.2 – 40mcg/dosis, 

 zo nodig 4x/d 
>6j en 35-45kg  
5mcg/kg/dosis,  
zo nodig 3-4x/d 

 
Interval tussen 2 

dosissen: 
 6 uur  

IV  
2-6mcg/kg/dosis  

3-4x/d 
Bij adolescenten  

150-300mcg/dosis 

 

 
Voornaamste bijwerkingen 
 

• Constipatie 
• Nausea 

 
 
 



 
 
 
Beschikbare vormen 
 
PO 

• Temgesic® sublingualis : tabletten van 0.2mg – deelbaar 
 

TRANSDERMAAL 
• Transtec®transdermale pleister : 35 – 52.5 – 70mcg/u 

 
IV 

• Temgesic®ampullen : 0.3mg/ml 
 



FENTANYL 
 
Indicatie en werking 
 

• 1 mg Fentanyl is 80 keer meer pijnstillend dan 1 mg Morfine – ook sneller 
uitgewerkt 

• Bij hevige doorbraakpijnen of pijnlijke procedures waarbij Morfine tekort schiet 
 

Tegenindicatie 

• Neuronasaal trauma en/of moeilijke luchtweg (voor intranasale toediening) 
• Respiratoir instabiel 
• Hypotensie 
• Myasthenia Gravis 

Posologie 
 

Toedieningswijze Onderhoudsdosis Doorbraakpijnen Opmerking 

Transdermaal 

 
12mcg/u elke 72u  
Verhogingen i.f.v 

pijn/extra dosissen 
met 12-25mcg/u 

(elke 48-72u) 
 

 
Snelwerkend Morfine 

PO of IR  
VAS score >5 

1/6 van dagdosis   
VAS-score < 5  

1/12 van dagdosis  
 

Bij kinderen kan het 
nodig zijn om de 
pleister na 48u te 

vervangen i.p.v. na 
72u  

Sublinguaal 

2-18j (>10kg)  
15-20mcg/kg/dosis 
Met een maximum van 

400mcg/dosis 

 

 

Intranasaal / 

Eerste dosis:  
1.5mcg/kg 

Indien analgetisch 
effect onvoldoende na 
10 min 

Tweede dosis: 
0.75 – 1.5mcg/kg 

Met een maximum van 
100mcg/dosis 

Werkingsduur:  
30 minuten 

 
 
 
 
 
 
 
Bijzonderheden 



 
• Conversie orale Morfine naar Fentanyl pleister= 

25mcg/u = 90mg orale dagdosis Morfine 
• Intranasale toediening via nasale verstuiver:  
• MAD Nasal Teleflex - dode ruimte is 0.1ml (primevolume) 
• Voor volume kleiner of gelijk aan 0.55 ml: gebruik 1 ml spuit, voor grotere volumes 

2 ml spuit 
• Bij een gewicht van meer dan 35kg wordt de dosis verdeeld over de 2 neusgaten 
• Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 1 jaar 

 
 

Toedieningswijze IV/SC Opstartdosis Onderhoudsdosis Bolusdosis 
 

Opmerkingen 

Premature neonaten 
zwangerschapsduur < 37 

weken 

0,5 - 3mcg 
kg/dosis, bolus 

0,5 -3mcg/kg/u 
continu infuus 

1/2 van de 
uurdosis 

 
max. 1 bolus/ 

15 min. 

Effect bolus  
na 2-3 min. 
 

Werkingsduur 
20-30 min. 

A terme neonaat 0,5 -3mcg 
kg/dosis, bolus 

0,5 -2mcg/kg/u 
continu infuus 

1/2 van de 
uurdosis 

 
max. 1 bolus/ 

15 min. 

Effect bolus na 
2-3 min. 
 

Werkingsduur 
20-30 min. 

1 maand tot 2 jaar 1 - 2 mcg 
kg/dosis, bolus 

1mcg/kg/u 
continu infuus 

1/2 van de 
uurdosis 

 
max. 1 bolus/ 

15 min. 

Effect bolus na 
2-3 min. 
 

Werkingsduur 
20-30 min. 

2 jaar tot 18 jaar 

1,25 mcg 
kg/dosis 

 elke 30-45 
minuten 

1 mcg/kg/u 
continu infuus 

1/2 van de 
uurdosis 

 
max. 1 bolus/ 

15 min. 

Effect bolus na 
2-3 min. 
 

Werkingsduur 
20-30 min. 

 

Voornaamste bijwerkingen 
 

• Misselijkheid, braken, duizeligheid 
• Constipatie 
• Hoofdpijn 
• Beperkte sedatie 
• Respiratoire depressie 
• Hypotensie 
• Pruritus 
• Spierrigiditeit van de thorax 
• Onderdrukking van de hoestreflex 
 
 
 

Beschikbare vormen 



 
SL 

• Ampullen van 0.1mg/2ml en 0.5mg/10ml 
• 50 mcg Fentanyl = 1ml (=20 druppels) 
• 1 druppel = 2.5mcg Fentanyl 
• 5 druppels = 12.5mcg Fentanyl = 1mg Morfine IV = 3 mg Morfine PO 

 
TRANSDERMAAL 

• Pleister 12.5mcg – 25mcg – 50mcg – 75mcg – 100mcg/u 
 
 IV/INTRANASAAL 

• Ampullen van 0.1mg/2ml en 0.5mg/10ml 
 



Hydromorfone Palladone® 
 
Indicatie en werking 
 

• Semisynthetisch Morfine met minder bijwerkingen dan Morfine 
• Sterk analgeticum 
• Gebruikt bij opioïdrotatie 

Tegenindicatie 

• Acute ademhalingsdepressie, astma en COPD, hypoxie 
• Cor pulmonale 
• Hersentrauma, verhoogde intracraniële druk 
• Acute buik, paralytische ileus 
• Acute leveraandoening 

 
Posologie 
 

Toedieningswijze Indicatie Onderhoudsdosis Opmerking 

PO Analgeticum 

 <10kg : 10 – 20 
mcg/kg/dosis tot 6x/d 

>10kg : 30 -80 
mcg/kg/dosis tot 6x/d 

met een max. van 
2.6mg/dosis                             

Op te hogen in functie 
van nood 

SC/IV Analgeticum 

<10kg: 
 3-5mcg/kg/dosis in 

bolus 
1-2mcg : continu infuus 

10-50kg: 
10-15mcg/kg/dosis in 

bolus 
3-5mcg/kg/u continu 

infuus 
>50kg: 

 1-1.5mg/kg/dosis in 
bolus 

3-5mcg/kg/u met een 
maximum van 

0.45mg/u 

 

 
 
Bijzonderheden 



 
• Deze posologie is geldig voor kinderen vanaf 1 maand 
• Dosis Hydromorfone IV =  dosis Hydromorfone PO : 2 
• Dosis Hydromorfone IV =  dosis Morfine IV             : 5 
• Dosis Hydromorfone PO = dosis Morfine PO             : 7 

 
Voornaamste bijwerkingen 
 

• Slaperigheid 
• Obstipatie 
• Misselijkheid en braken 
• Duizeligheid 
• Jeuk 

 
Beschikbare vormen 
 
PO Palladone® 

• Harde capsules directe afgifte 
o 2.6mg 

• Harde capsules verlengde afgifte 
o 4-8-16-24mg 

 
 IV Palladone® 

• Ampullen van 2mg/ml en 10mg/ml 
 



NSAID’S Ibuprofen 
 
Indicatie en werking 
 

• Analgetisch, antipyritisch en anti-inflammatoir effect. 
• Het analgetisch effect van NSAID’s is dosisafhankelijk tot een maximum, 

waarboven geen bijkomend pijnstillend effect meer optreedt (het 
zogenaamde ‘plafond—effect’). Het is dus zinloos de aanbevolen dosis te 
overschrijden. 

• Kan goed gecombineerd worden met paracetamol en opioïden. Mogelijke 
voordelen van deze combinatie zijn een synergetisch effect en de 
mogelijkheid dat opioïden dan minder hoog gedoseerd moeten worden, 
waardoor de kans op bijwerkingen van opioïden zou kunnen afnemen. 

•  NSAID’s hebben zeker hun plaats bij de bestrijding van musculoskeletale 
pijn. 

Tegenindicatie 

• Ernstig lever- , nier- of hartfalen 
• Dehydratatie 
• Maagzweer en maagdarmbloedingen, actief of voorgeschiedenis 

 

Posologie 
 

Toedieningswijze Indicatie Onderhoudsdosis Opmerking 

PO/IR/IR Antipyreticum 
Analgeticum 

7 – 10 mg/kg/dosis                         
max 4x per dag                            

max 40 mg/kg/ dag                             
 

PO/IR/IV Ontstekingsremmer 

 
10mg/kg/dosis                                                                   
max 4x per dag                          

max 2.4 gr per dag 
 

 
 
Bijzonderheden 
 

• Deze posologie is geldig voor kinderen vanaf 3 maand 



• IR enkel indien PO niet mogelijk is of bij braken (slechte resorptie) 
 
 
 
 
Voornaamste bijwerkingen 
 

• Gastro- intestinale last 
• Nierinsufficiëntie 
• Trombocytenaggregatie 

 
Beschikbare vormen 
 
PO 

• Zachte kauwtabletten 
o 100 mg 

• Smeltabletten 
o 200 mg – 400 mg 

• Siroop 
o 20 mg/ml (in 100 en 200ml) 
o Bestaat ook in suikervrije vorm (Nurofen®) 

• Granulaat 
o Zakjes van 200 mg – 600 mg (Spidifen®) 

• Tabletten 
o 200 mg – 400 mg (ook in fastcaps) – 600 mg 
o Forte – 600 mg 
o Retard (vertraagde afgifte) – 800 mg  

 
TRANSDERMAAL 

• Nurofen patch – 200 mg 
 
 IV 

• Ibuprofen infusie 400 mg/100 ml 
• Ibuprofen infusie 600 mg/100 ml 

 
 

IR 
• Ibuprofen rectaal 60 mg 
• Ibuprofen rectaal 125 mg 
• Eventueel magistraal laten bereiden voor alternatieve dosissen 



Ketamine Ketalar®/ Esketamine Vesierra® 

Indicatie en werking 

• Krachtige NMDA-receptorantagonist die mogelijks door opioïd 
geïnduceerde hyperalgesie kan verbeteren. De NMDA-receptor speelt een 
belangrijke rol in de centrale sensitisatie en in de ontwikkeling van 
tolerantie voor opioïden. Beide processen kunnen verantwoordelijk zijn voor 
het voortduren van pijn bij patiënten met kanker, ondanks hoge dose 
opioïden. 

• Adjuvante therapie bij neuropathische pijnen 
• Sterk anaestheticum bij procedurale pijn 
• Bij hik in palliatieve setting 
• Refractaire epilepsie 
• Halfwaardetijd van 1 – 3u 

Tegenindicatie 

• Cerebrale vasodilatator : niet gebruiken bij verhoogde intracraniële druk 

Posologie 
 

Toedieningswijze 
Ketamine Ketalar® Indicatie Opstartdosis Onderhoudsdosis 

PO Analgeticum 

1maand -    12j: 
0.15mg/kg  

3-4x/d  
 

12j – 18j:  
10mg 

 3-4x/d                       

1maand – 12j 
verhoog met  

0.15mg/kg tot 
0.4mg/kg zo nodig 

12j – 18j  
verhoog met  

10mg tot 50mg/dosis  
zo nodig 

IV/SC Analgeticum 0.04 – 
0.06mg/kg/uur 

Verhoog tot  
0.02 – 0.1 

mg/kg/uur  
 

 
 

Toedieningswijze 
Esketamine 
Vesierra® 

Opstartdosis Onderhoudsdosis Opmerking 

IV 1maand - 18j  



 0,25 - 
0,5mg/kg/dosis 

in bolus 

0,1 - 0,2 mg/kg/uur 
continu infuus  

met maximum van 
1mg/kg/uur 

Esketamine is 2x zo 
sterk als Ketamine 

 
Bijzonderheden 
 

• Voorbehouden aan anesthesisten, reanimatieartsen, intensivisten, 
spoedartsen en algologen 
 

Voornaamste bijwerkingen 
 

• Bij hogere dosissen : hallucinaties en delier, misselijkheid, duizeligheid, 
sufheid en droge mond. 

• Cave leverfunctie 
 
Beschikbare vormen 
 
PO/SC/IV 

• Ketalar ®Flacon van 500mg/10ml 
• Vesierra®ampul van 50mg/2ml en flacon van 250mg/10ml 

 



Methadon Mephenon® 
 
Indicatie en werking 
 

• Sterk opioïd – NMDA-receptor antagonist 
• Langwerkend (lange halfwaarde tijd) 
• Geeft minder obstipatie 
• Chronische pijn 
• Refractaire pijn 
• Neuropathische pijn 
• Morfine-allergie 
• Heeft een lange halfwaardetijd zodat het volstaat om de toediening te 

beperken tot 2 maal per dag 
• De verhoging ervan moet  langzaam gebeuren, slechts elke 24u.  
• De halfwaardetijd kan individueel erg wisselend zijn, wat het vinden van de 

effectieve dosis bemoeilijkt. 
• Bij het bereiken van de effectieve dosering kan het na 2-3 dagen nodig zijn 

de dosering met 50% te verminderen vanwege Methadon-accumulatie  
• Meestal wordt er pas gestart met  de toediening van Methadon als er bij 

het gebruik van Morfine onvoldoende analgetisch effect is of er  teveel 
neveneffecten zijn (door tolerantie of hyperalgesie – wordt later 
besproken). Morfine wordt dan afgebouwd tot de dosis die nog wel effect 
had, in de praktijk is dit frequent het halveren van de dosis na de laatste 
verhoging. Morfine en Methadon worden dan naast elkaar gebruikt. 

• Door de complexiteit en inter-individuele variatie in pharmacokinetiek, 
dient het voorschrijven en de  opstart van Methadon te gebeuren door 
artsen met de nodige ervaring in het gebruik van Methadon. 
 

Posologie 
 

Toedieningswijz
e  Opstartdosis Onderhoudsdosis Doorbraakpijnen 

PO 
0,1 - 0,4 mg/kg/dosis 

 3 - 6x/d max 
5mg/dosis 

na herhaalde 
toediening langere 

werking - 
doseerinterval 

verhogen 

 
voorzie een 

kortwerkend 
Morfinepreparaat 

voor doorbraakpijnen 

 
Toedieningswijz
e opioïdrotatie 
in combinatie 
met Morfine 

Opstartdosis Onderhoudsdosis Doorbraakpijnen 

PO 
0,1mg/kg/dosis 1x/d 

 met een maximum van 
5mg/dosis 

ophogen naar 2-3 
dosissen per dag 

 
voorzie een 

kortwerkend 



Morfinepreparaat 
voor doorbraakpijnen 

 

 

 

Bijzonderheden 

• Als er analgetisch voordeel is van Methadon bij opioïdrotatie, mag de 
Morfine verminderd worden naar 1/2 van de dagdosis 

• Omschakeling orale Methadon tot SC/IV :  
o Reken de totale dagdosis uit en deel door 2 : dit is de 24u 

Methadon-dosis 
 

Onverenigbaarheden 
 

• Allergie 
• Ademhalingsdepressie 
• COPD/astma 
• Gebruik van MAO-inhibitoren 
• Medicatie die QT-verlenging geeft 

 
Voornaamste bijwerkingen 
 

• Sedatie, respiratoire depressie, constipatie, jeuk, misselijkheid, braken, 
droge mond,… 

• Psychische en lichamelijke afhankelijkheid 
• QT-verlenging en Torsade de pointes 

 
Beschikbare vormen 
 
PO  

• Mephenon® : deelbare tabletten van 5mg 
 

IV 
• Mephenon®: ampullen van 10mg/ml 

 



Morfine 

Indicatie en werking 
 

• Krachtig narcotisch analgeticum/sedativum (WHO trap 3) 
• Postoperatieve pijnbestrijding 
• Chronische pijn 
• Premedicatie voor procedure (extra bolus toedienen bij te verwachten 

discomfort, manipulatie) 
• Comfortmedicatie in palliatieve setting : ondersteunend bij dyspneu, algemeen 

discomfort. 
• Snelwerkende Morfine : werkingsduur 4u 
• Morfine met vertraagde vrijstelling : werkingsduur : 12u  

 
Posologie 
 

Toedieningswijze Startdosis Extra dosis Opmerking 

PO/IR 
Snelwerkende Morfine 

 
0.15 – 0.6 

mg/kg/dosis 
4 tot 6x per dag 

 

1/6 van dagdosis   
VAS-score > 5  

1/12 van dagdosis  
VAS-score < 5 

 

PO 
Traagwerkende 

Morfine 

0,45 – 1,8 mg/kg 
2x per dag 

0,9 – 3,6 mg/kg/24u 

1/6 van dagdosis 
>VAS-score 5  

1/12 van dagdosis  
<VAS-score 5 

 

 
Bijzonderheden 
 

• Startdosis is mede  afhankelijk van voorafgaande therapie en pijn 
• Dosis verhogen afhankelijk van pijn en afhankelijk van totaal aantal bolussen bij 

doorbraakpijnen 
• Eerst aantal dosissen verhogen (tot maximum 6x per dag), daarna dosis 

verhogen 
• Morfine IM geniet geen voorkeur in gebruik omwille van pijn bij toediening 
 

 
 
 

Opstartdosis Onderhoudsdosis Bolusdosis 



Toedieningswijze 
IV/SC  

 

Premature neonaten 
zwangerschapsduur 

 < 37 weken 

0,05 - 0,1 mg/kg/dosis                
in 60 minuten 

0,003 - 0,02 
mg/kg/uur     continu 

infuus 

1/2 van de uurdosis 
maximum1 bolus /15 

minuten                                                        

A terme neonaat 0,05 - 0,1 mg/kg/dosis                
in 60 minuten 

0,003 - 0,02 
mg/kg/uur     continu 

infuus 

1/2 van de uurdosis 
maximum1 bolus /15 

minuten                                                        

1 maand tot 18 jaar 

12j 0,1 – 0,2 mg/kg 
+12j 2.5 – 10 mg/kg 

4 tot 6 x per dag over 
5-10 minuten 

0,05 tot 0,15 
mg/kg/uur continu 

infuus 

1/2 van de uurdosis 
maximum1 bolus /15 

minuten                                                        

 
Bijzonderheden 
  

• IV dagdosis = totale perorale dagdosis gedeeld door 3 
• De opstartdosis kan onbeperkt opgedreven. De verhoging gebeurt  meestal met 

1/4 of 1/2 van de vorige dosis naargelang de pijn, 
• Wees waakzaam voor opioïd geïnduceerde hyperalgesie en tolerantie (wordt later 

besproken) 
 
Voornaamste bijwerkingen 
 

• Constipatie: daarom steeds laxativa samen starten met het toedienen van 
Morfine (bv. Movicol®, Forlax®, Duphalac®) 

• Nausea en braken: kan meestal verholpen worden met Litican®, Largactil® of 
Ondansetron® 

• Sedatie, sufheid, slaperigheid 
• Onderdrukken van hoestreflex 
• Verwardheid en delirium 
• Urineretentie 
• Ademhalingsdepressie (meestal enkel bij overdosering of bestaande respiratoire 

insufficiëntie) 
• Pruritus (door histamine release) : behandel met lokale of systematische 

antihistaminica of verander van opioïd 

 
Beschikbare vormen 
 
PO/IR 

• Snelwerkende Morfine 
o MS Direct®: tabletten 10 mg 

Deelbaar en pletbaar 
o Perorale Morfine-oplossing: magistraal te bereiden – meerdere 

concentraties mogelijk (bv. 100 mg Morfine/ 100 ml fysiologisch serum) 



o Magistraal te bereiden suppo ’s – concentratie naargelang voorschrift 
o Ampullen: 10 mg/ml – 40 mg/ml 

• Traagwerkende Morfine 
o MS Contin®: tabletten 10, 30, 60 en 100 mg  

Niet deelbaar, niet pletbaar en niet kauwen 
IV/SC 

• Ampullen 10 mg/ml – 40 mg/ml 
 



Oxycodone 
 
Indicatie en werking 
 

• Opioïd. Agonist voor de μ -, κ - en δ -receptor. 
• Sterk analgeticum met anxiolytische en sedatieve werking  

 
 

Posologie 
 

Toedieningswijze Onderhoudsdosis Doorbraakpijnen Opmerking 

PO 

1-12j: 
0.1 -0.2 

mg/kg/dosis  
met een maximum 

van 5mg/dosis  
4-6x per dag 

12-18j:  
20-3 0mg/dag  

met een maximum 
van 400mg/dag 
verspreid over  
4-6x per dag 

VAS-score > 5  
1/6 van dagdosis   

  
VAS-score < 5   

1/12 van dagdosis  
  

Indien voorafgaand Morfine 
gebruik 

dosis te berekenen i.f.v.  
dagdosis Morfine 

IV/SC 

1-12j: 
 0.05-0.1 

mg/kg/dosis  
met een maximum 
van 2.5mg/dosis 4-

6x/d 
12-18j :  

10-15mg/dag  
met een maximum 
van 200mg/dag 
verspreid over  

4-6 giften 

 
VAS-score > 5  

1/6 van dagdosis   
 

VAS-score < 5  
1/12 van dagdosis  

 

 
Indien voorafgaand  Morfine 
gebruik dosis te berekenen 

i.f.v.  
dagdosis Morfine 

 
Bijzonderheden 
 

• Deze posologie is geldig voor kinderen vanaf 1 maand 
• Dosis Oxycodone = dosis Morfine :2 
• Dosis IV/SC = totale dagdosis Oxycodone : 2 

 
Voornaamste bijwerkingen 
 

• Slaperigheid 



• Obstipatie 
• Misselijkheid en braken 
• Duizeligheid 
• Jeuk 

 
Beschikbare vormen 
 
PO  

• Tabletten verlengde afgifte Oxycontin® 
o 5-10-20-40-80mg 

• Orodispergeerbare tablette directe afgifte Oxynorm® 
o 5-10-20mg 

 
 IV Oxynorm® 

• Ampullen van 20mg/2ml  
 



Paracetamol®Perfusalgan®Dafalgan® 

Indicatie en werking 
 
Paracetamol heeft analgetische en antipyretische eigenschappen, maar geen 
anti-inflammatoir effect. Paracetamol is een veilig analgeticum, ook bij 
nierinsufficiëntie, enkel bij ernstig leverfalen is voorzichtigheid geboden. 
Paracetamol kan gecombineerd worden met NSAID’s. 

Tegenindicatie 

Ernstige nier- en leverinsufficiëntie 

Posologie 
 

Toedieningswijze Oplaaddosis Onderhoudsdosis Opmerking 

PO 20 mg/kg/dosis 
15 mg/kg/dosis                         
max 6x per dag                            

max 4 gr per dag                             

Optimaal  effect na 30 
min     tot 1u                                                                                        

IV 20 mg/kg/dosis 

15 mg/kg/dosis                                                                   
max 6x per dag                          

max 4 gr per dag                             

Optimaal  effect na 5 à 
10 min  

Max. piek binnen het 
uur                                                                                          

IR 30 tot 40 mg/kg/dosis 
20 mg/kg/dosis                          
max 6x per  dag                          
max 4 gr per dag 

Optimaal effect na 2 à 
3u 

 
 
Bijzonderheden 
 

• Deze posologie is geldig voor kind vanaf 1 maand! 
• Groter dosisinterval bij nierinsufficiëntie 
• IV-PO switch: zelfde dagdosis IV als PO 
• Toediening IV à term tot 1 maand: max 10 mg/kg/gift 4x per dag 

 

 



 

 
Onverenigbaarheden 
 

• Perfusalgan® niet verenigbaar met:  
o Ketorolac (Taradyl®) 
o Alizapride (Litican®) 

• Perfusalgan® gedurende 1 u stabiel  met:  
o Tramadol (Contramal®, Tradonal®) 
o Tenoxicam (Tilcotil®) 

• Verdunning met glucose kan PH verlagen (lokale pijn) en stabiliteit van 
Perfusalgan® in gevaar brengen. 

Voornaamste bijwerkingen 
 

• Hematologische afwijkingen 
• Hepatotoxiciteit (bij hoge dosis). Bij overdosering: antidotum: 

acetylcysteïne 

 
Beschikbare vormen 
 
PO 

• Paracetamol siroop 
o 150mg/5ml (Dafalgan® pediatrie) 90 en 150 ml 
o 160mg/5ml (Perdolan® kind) 200 ml 
o 200mg/5ml (Paracetamol Teva®) 85 ml 

• Paracetamol granulaat Instant Junior vanille / aardbei (Mobistix® - 
Paracetamol EG®) 
Zonder water, op te nemen via de mond250 mg 

• Paracetamol tabletten: 
o 1g – 500mg – 250mg 
o inname met glas water 
o deelbaar (behalve 250mg) / pletbaar 

• Bruistabletten 
o oplossen in glas water 
o 500 mg – 1g 

• Smelttabletten 
o Op tong laten smelten of met speeksel doorslikken 
o 500 mg (Dafalgan Odis®) 

IV 
• Paracetamol infusie gebruiksklare IV infusieoplossing bevat 10 mg/ml 
• 1g/100ml – 500mg/50ml – 100mg/10ml 
• traag over 15 minuten 

IR 
• Suppo 



• 80 mg – 150 mg – 300 mg – 600 mg (Dafalgan®) 
• 100 mg – 200 mg – 350 mg – 500 mg (Perdolan®) 
• Eventueel magistraal laten bereiden voor alternatieve dosissen 

 



Amitryptiline Redomex® 

Indicatie en werking 
 

• Neuropathische en centrale pijn 
• Het kan enkele weken duren vooraleer het effect optimaal is 

 
Posologie 
 

Toedieningswijze PO Opstartdosis Onderhoudsdosis Opmerking 

2jaar tot 12jaar 
0,2-0,5mg/kg 

 in 1 gift 's avonds  
met een maximum van 25mg 

zo nodig ophogen tot 
maximum 1mg/kg 

 2maal per dag 

  

12jaar tot 18jaar 10-25mg 
 in 1 gift 's avonds 

zo nodig verhogen 
elke 3-5 dagen  

tot 150mg 
1x/d 

  

 

Voornaamste bijwerkingen 
 

• Gewichtstoename 
• Torsades de pointes bij hoge doses 
• Anticholinerge effecten 
• Sedatie 

Beschikbare vormen 
 
PO 

• Redomex ®: filmomhulde tabletten van 10-25mg 
 
 
 



Carbamazepine Tegretol® 

Indicatie en werking 
 

• Neuropathische en centrale pijn 
• Bewegingsonrust 
• Het kan enkele weken duren vooraleer het effect optimaal is 

 
Posologie 
 

Toedieningswijze PO Opstartdosis Aanpassingsdosis Onderhoudsdosis 

1maand tot 12jaar 5mg/kg in 1 gift ’s avonds of  
2.5mg/kg 2x per dag 

Zo nodig ophogen  
met 2,5 – 5mg  
elke 3-7 dagen 

5mg/kg/dosis 
 in 3 giften  

met een max.  
van 

20mg/kg /dag 

12jaar tot 18jaar 100-200mg 
 1 tot 2x per dag 

Zo nodig geleidelijk aan 
ophogen naar 

onderhoudsdosis van  
200-400mg 

 2-3x per dag  

  
Maximum dosis 

is 1.8g/dag 

 

Bijzonderheden 
• Tweedekeuze anti-depressivum bij neuropathische pijnen, wanneer andere 

ontoereikend zijn 

 

Voornaamste bijwerkingen 
 

• Duizeligheid 
• Ataxie 
• slaperigheid  
• moeheid  
• diplopie 
• hoofdpijn 

 
 
 
 



Beschikbare vormen 
 
PO 

• Tegretol ®:  
o tabletten met gereguleerde afgifte van 200-400mg 
o deelbare tabletten van 200mg 
o Siroopsuspensie : 100mg/5ml – flacon van 250ml 

 
 
 
 



Clonidine Catapressan® 

Indicatie en werking 
 

• Clonidine is een antihypertensivum, (alfa 2-adrenergic receptorantagonist),  
• met inwerking op het centrale zenuwstelsel, waardoor ook een sedatieve nevenwerking. 
• gunstig effect op dysautonomieën (flushing, zweten, tachycardie, agitatie, verstijving). 
• een versterkend effect op de werking van opioïden. 

 
Posologie 
 

Toedieningswijze Startdosis Ophoging Opmerking 

PO 

Dag 1-3 
2mcg/kg 1x dag 

Dag 4-6 
 2mcg/kg 2x dag 

Vanaf dag 7 
2mcg/kg 3x dag 

Dosissen mogen 
opgehoogd worden 

tot 4mcg/kg   
3x per dag                         

Voor autonome 
storm 

 2mcg/kg 
 tot 6x per dag 

IV 

Dag 1-3: 2mcg/kg 
 1x dag 

Dag 4-6: 2mcg/kg 
 2x/d 

Vanaf dag 7: 2mcg/kg 
 3x/d 

 
Dosissen mogen 

opgehoogd worden 
tot 4mcg/kg                            

Voor autonome 
storm  

2mcg/kg 
 Tot 6x per dag 

 

Bijzonderheden 
 

• Bij nierinsufficiëntie moet de dosis aangepast worden 
• Gebruik voorbehouden aan anesthesisten, reanimatieartsen, intensivisten en 

algologen 

 

Voornaamste bijwerkingen 
 

• Sedatie 
• Hypotensie, bradycardie 
• Stijging van de bloeddruk bij te snelle toediening 
• Rebound hypertensie bij te snel stoppen : dosis moet geleidelijk afgebouwd worden 

 
 



Beschikbare vormen 
 
PO 

• Catapressan tabletten van 0.15mg - deelbaar 
IV/SC 

• Catapressan ampullen 0.15mg/ml 
 



Gabapentine Neurontin® 

Indicatie en werking 
 

• Neuropathische en centrale pijn 
• “Dysautonome storm” : kan zich uiten door tachycardie of bradycardie, hyper- of 

hypothermie, flushing, bleekheid, kokhalzen of braken, constipatie, urineretentie, 
overvloedig zweten, hypersalivatie, agitatie,… 

• Gabapentine brengt overprikkelde hersenen tot rust 
• Het kan enkele weken duren vooraleer het effect optimaal is 

 
Posologie 
 

Toedieningswijze  Indicatie Opstartdosis 

 
Opvolgdosis 

 

PO  Neuropathische 
pijn 

Dag 1: 10mg/kg/dag in 1 gift ’s avonds       
Dag 2: 10mg/kg in 2 giften    
Vanaf dag 3: 10mg/kg in 3 giften                

Ophogen zo nodig tot een max. 
 van 20mg/kg/dosis 

 (maximum dosis 600mg/dosis) 

PO  Dysautonome 
storm 

Dag 1-3: 5mg/kg/dosis 1x per dag 
Dag 4-6: 2,5mg/kg/dosis 's morgens en 's 
middags en 5mg/kg 's avonds  
Dag 7-9:  2,5mg/kg/dosis 's morgens en 's 
middags en 10mg/kg 's avonds  
Vanaf dag 10: 5mg/kg/dosis 's morgens en 's 
middags en 10mg/kg 's avonds 

Verhoog elke 3-4 dagen met 
5mg/kg/dag  

met een minimum van 
 40-50mg/kg dag kinderen <5j  

met een minimum van  
30mg/kg/dag kinderen >5j  

maximale dosis  
50-75mg/kg/dag 

             

Bijzonderheden 
 

• Deze posologie is geldig voor kind vanaf 1 maand! 

 

Voornaamste bijwerkingen 
 

• Misselijkheid of braken 
• Koorts of infectie 
• Duizeligheid 
• Gewichtstoename 
• Slapeloosheid 
• Gedragsproblemen 



• Hyperkinesie 
• Hyperactiviteit, onrust 
• concentratiestoornissen 

 
 
Beschikbare vormen 
 
PO 

• Gabapentine - Neurontin®: deelbare tabletten van 100-300-400-600 en 800mg 
 
 
 



Pregabaline Lyrica® 

Indicatie en werking 
 

• Neuropathische en centrale pijn 
• Pregabaline versterkt het euforisch effect van opioïden, de sedatie en de respiratoire 

depressie 
• Het kan enkele weken duren vooraleer het effect optimaal is 

 
Posologie 
 

Toedieningswijze PO Opstartdosis Onderhoudsdosis Opmerking 

1 jaar tot 12 jaar 2,5mg/kg/dag 
 in 1-2 giften 

zo nodig om de 2-3 dagen 
verhogen tot max 

15mg/kg/dag 
 in 2-3 giften 

 met maximum van 
600mg/dag 

bij staken van medicatie: 
afbouwen zoals is 

opgehoogd 

12 jaar tot 18 jaar 75mg/dag 
 in 1 gift 

zo nodig om de 2-3 dagen 
verhogen in stappen 
 van 75 mg/dag tot 
 max 10mg/kg/dag 

 in 2-3 giften met een 
maximum van 600mg/dag 

bij staken van medicatie: 
afbouwen zoals is 

opgehoogd 

 

Voornaamste bijwerkingen 
 

• Gewichtstoename 
• Perifeer oedeem 
• Duizeligheid 
• Slaperigheid 
• Ataxie 
• Tremor 
• Moeheid 
• Hoofdpijn 
• Gewrichtspijn 

Beschikbare vormen 
 
PO 

• Pregabaline - Lyrica®: harde capsules van 25-75-150-300mg 



 



Contactlaxativa 

Indicatie en werking 
 
Contactlaxativa prikkelen op een chemische wijze de darmwand. Hierdoor verminderen zij de 
water- en zoutresorptie door de mucosacellen en verhogen zij de uitscheiding ervan. Hierdoor 
treden volgende effecten op :  

• Bevordering van de darmperistaltiek, dit stimuleert de stoelgang en verkort de 
passagetijd van de feces 

• Toename van het watergehalte in de feces, dit maakt de feces zachter 
 

Posologie 
 

Toedieningswijze PO Dosis Opmerking 

Dulcolax®Bisacodyl 
Capsules 

 
4-10jaar: 

5mg per dag 
>10jaar: 

 5-10mg per dag of 
 1 suppo per dag 

 

Niet gebruiken onder 4 jaar 

Dulcolax ®Picosulphate 
Capsules 

4-10 jaar: 
2.5-5mg per dag 

>10 jaar: 
5-10mg per dag 

Niet gebruiken onder 4 jaar 

Laxoberon® 
druppels 

0.1mg/kg/dosis 
 1x per dag 

Mag opgelost worden in water, 
melk of fruitsap 

 

Voornaamste bijwerkingen 
 

• Diarree 
• Buikkrampen en buikpijn 
• Opgeblazen gevoel 
• Misselijkheid 
• flatulentie 

Beschikbare vormen 
 
PO/IR 



• Dulcolax®Bisacodyl 
o Comprimés van 5 en 10mg 
o Suppo’s van 10mg 

• Dulcolax®Picosulfaat  
o Zachte capsules van 2.5mg 

• Laxoberon® 
o Flesje van 15ml, 7.5mg/ml, 1ml = 15dr 
 

 



Medicatie fecale impactie 
 

Posologie 
 

Toedieningswijze PO Dosis Opmerking 

Movicol ® 

 
 

6 zakjes in 1 l water 
 

 

Kleanprep® 1 zakje in 1l water 
Snelheid van toediening : 

10ml/kg/u  
met een max van 250ml/u  

 

Toedieningswijze IR Dosis Opmerking 

Glycerinesuppo 
Baby’s: 0.65g 

Kinderen:  1.3g 
Volwassen: 2.4g 

Te herhalen zo nodig 

Microlax® 1 tube van 5ml 
Bij kinderen jonger dan 1j, 

slechts 1/2 van de tube 
gebruiken 

Cleen® 

 
Lavementen van 66.6 ml 

Zo nodig daags nadien te herhalen 
 

 

Waterlavementen 10-20ml/kg via rectale sonde 
Aangewezen bij hoger gelegen 

obstipatie  

Bemerkingen 

• Rectale laxativa mogen slechts occasioneel gebruikt worden bij distale obstipatie 
• Rectale laxativa werken lokaal osmotisch en verwekend, lokken een rectale contractie 

uit 



 

Contra-indicatie 
 

• Obstructie 
• Paralytische ileus 
• Abdominale pijn zonder diagnose 
• Recente radiotherapie 

Beschikbare vormen 
 
PO 
 

• Movicol® 
o Zakjes met poeder voor orale oplossing 10g 

• Kleanprep®Endofalk®Endopeg® 
o Zakjes met poeder voor orale oplossing 

 
IR 
 

• Glycerinesuppo Glycerol® 
o Zetpillen van 0.65g-1.3g-2.4g 

• Microlax® 
o Rectale oplossing van 5ml 

• Cleen®enema 
o Lavementen van 66.6ml en van 134ml 
 

 



Methylnaltrexone Relistor® 

Indicatie en werking 
 

• Antagonist van de perifere opiaatreceptoren (o.a. ter hoogte van de gastro-intestinale 
mucosae) 

• Induceert het gastro-intestinaal systeem 
• Behandeling van opioïd geïnduceerde obstipatie in palliatieve settings (wanneer andere 

laxativa ontoereikend), zonder het analgetisch effect van het opioïd te wijzigen 
• Snel effect, doorgaans binnen de 4u 

 
Posologie 
 

Toedieningswijze  Dosis Opmerking 

SC 0.15mg/kg  
om de 2dagen 

Indien onvoldoende effect 
kan overwogen worden om 

de inspuiting 2 dagen na 
elkaar te geven 

 

Voornaamste bijwerkingen 
 

• Abdominale pijn 
• Flatulentie 
• Diarree 
• Nausea 
• Vertigo 

Beschikbare vormen 
 
SC 

• Relistor®: flacons van 12mg/0.6ml 
 
Aandachtspunt 
 

• Het RIZIV voorziet terugbetaling voor palliatieve patiënten voor de verpakkingen van 
7 flacons in geval van opioïd geïnduceerde obstipatie die niet of onvoldoende 
reageert op laxativa in voldoende hoge dosis. 



Naloxon® 

Indicatie en werking 
 

• Gebruik slechts in heel lage dosering om effect te hebben op opioïd geïnduceerde 
constipatie. 

 
Tegenindicatie 
 

• Intestinale obstructie 
 

Posologie 
 

Toedieningswijze  Dosis Opmerking 

PO 

Maximum 20% van de totale 
dagdosis Morfine 

 met een maximum van 
5mg/dosis  
2x per dag 

      
     
     
     
     
      

 
 

Voornaamste bijwerkingen 
 

• Wees alert voor ontwenningsverschijnselen Morfine, verlies van analgesie 

Beschikbare vormen 
 
PO/IV/IM 

• Naloxon® ampullen van 0.4mg/ml 
 
 



Osmotische laxativa 

Indicatie en werking 
 

• Verhoogt het watergehalte van de feces en verzacht de consistentie van de feces 
• Bevordert de darmperistaltiek 
• Lactitol/Lactulose verlaagt de PH in de darm, waardoor dit de darmperistaltiek 

bevordert door chemische prikkeling 
• Niet zinvol wanneer patiënten niet voldoende vocht kunnen innemen 

 
Posologie 
 

Toedieningswijze PO Dosis Opmerking 

Macrogol zonder 
electrolyten 

 Forlax ® 
1-3 zakjes per dag volgens effect 

zakje met 10g poeder voor 
orale oplossing, op te lossen in 

minstens 50ml water 

Macrogol met electrolyten 
Movicol® - Movicol ®Jr 

Movicol >12 jaar:  
1-3 zakjes per dag volgens effect 

Movicol Jr <12 jaar: 
 1/2 tot 3 zakjes per dag volgens 

effect 

Movicol op te lossen 
 in 125ml vloeistof  

Movicol Jr op te lossen 
 in 62,5ml vloeistof  

Lactulose Duphalac® 

 
Zuigelingen: 
5ml per dag  

Kleuters:  
5-10ml per dag  

6-14j: 
15ml per dag 

 >15j:  
15-45ml per dag 

 

bestaat ook in zakjes van 10g 
poeder (=15ml siroop) 

 

Bemerkingen 
Kan opgelost worden in alle vloeistoffen en dranken 

 

Voornaamste bijwerkingen 
 

• Buikkrampen en buikpijn 
• Misselijkheid 



• Flatulentie 

Beschikbare vormen 
 
PO 

• Forlax ®en Forlax ®Jr  
o zakjes poeder voor orale oplossing van 10g en 4g 

• Laxido - Movicol® en Movicol® Jr  
o zakjes poeder voor orale oplossing van 10g en 4g 

• Movicol® 
o unidose : oplossing voor oraal gebruik in zakjes van 25ml 
o suspensie : fles van 500ml 

• Lactulose Duphalac ®:  
o Siroop oplossing in zakjes : 10g/15ml 
o Siroop oplossing : flessen van 300-500 en 100ml, 3.33g/5ml 
o Zakjes poeder voor orale oplossing 10g 

 



Prucalopride Resolor® 

Indicatie en werking 
 

• 5HT4 antagonist, activeert de serotinine-receptoren, stimuleert de peristaltiek en 
motiliteit 

• Therapieresistente chronische obstipatie 
• Best in combinatie met osmotische laxativa 

 
Tegenindicatie 
 

• Intestinale obstructie 
 

Posologie 
 

Toedieningswijze  Dosis Opmerking 

PO 1-2mg/d in 1 dosis   

 

Voornaamste bijwerkingen 
 

• Eerste dagen hoofdpijn en misselijkheid 
• Nausea, diarree, buikpijn 

Beschikbare vormen 
 
PO 

• Resolor®: filmomhulde tabletten van 1mg en 2mg 
 
Aandachtspunt 
 

• Het RIZIV voorziet geen terugbetaling – vrij hoge kostprijs 
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