soorten pijnstillers als ibuprofen
en diclofenac. We verwachten
daarom dat de verslavingsproblematiek met opiaten ook in
Nederland zal toenemen.”

Nederland

Killers of
pijnstillers?
Het gebruik van zware opioïde pijnstillers verwant aan morfine en heroïne - neemt toe.
In Amerika spreken ze van een opiatenepidemie.
Maar ook in Nederland neemt het gebruik toe.
Moeten we ons zorgen maken?
Ze lag bewegingsloos op bed.
Ambulanceverpleegkundige
Risco van Vliet aarzelde geen
moment en controleerde haar
ademhaling. “Haar hele lichaam
zat onder de pleisters geplakt,”
zegt Van Vliet. “Haar ademhaling
stokte. Ik wist meteen dat het
om fentanylpleisters ging.
Zo’n hoeveelheid overleeft
niemand. Het was duidelijk
een zelfmoordpoging.”
Hij pakte direct de noodkoffer met naloxon, een middel
dat meestal wordt gebruikt om
mensen met een heroïneoverdosis wakker te krijgen. Hij zocht
een ader in haar arm en spoot
de naloxon in haar bloedbaan.
Enkele seconden later opende
ze haar ogen. Van Vliet haalde
opgelucht adem.
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Drugsdoden
Fentanyl is een zware opioïde
pijnstiller die wel tachtig keer
sterker is dan morfine. In Nederland wordt het voorgeschreven aan kankerpatiënten met
chronische pijn en ingezet bij
operaties en noodgevallen.
Maar via internet worden
wereldwijd steeds grotere
hoeveelheden verhandeld
op de zwarte markt.
In België stierven twee
twintigers toen ze fentanylpleisters, die ze via internet hadden
bemachtigd, recreatief probeerden te gebruiken. In heel Europa
neemt het aantal drugsdoden
toe: in vier op de vijf gevallen
zijn heroïne, methadon, fentanyl
of andere opioïden in het spel.

Geen taboe meer
In Nederland zijn nog weinig dodelijke ongelukken gebeurd met
opioïde pijnstillers als fentanyl.
Toch is het gebruik van de zware
pijnstiller oxycodon in tien jaar
tijd explosief gestegen, blijkt uit
cijfers van Stichting Farmaceutische Kengetallen. In 2017
kregen een half miljoen Nederlanders de zware pijnstiller
voorgeschreven. Dat zijn er
vijf keer zo veel als in 2008.
“Dit komt enerzijds door
de vergrijzing,” zegt apotheker
Els Dik van het Instituut voor
Verantwoord Medicijngebruik. “Maar anderzijds omdat
opioïden geen taboe meer zijn.
Voorheen werden opioïden
in een adem genoemd met
terminale ziekten. Tegenwoordig
is het normaler om ze ook bij
andere pijnen te gebruiken. De
richtlijnen in Nederland zeggen:
je moet de pijn voor zijn. Artsen
schrijven het daardoor makkelijker voor, en patiënten vragen
er sneller om. Ook zijn mensen
mogelijk banger geworden
voor maagschade door andere

Het aantal drugsdoden onder
Nederlanders is in twee jaar tijd
verdubbeld naar 235 sterfgevallen. Een fors deel daarvan had
opioïden gebruikt. “Mogelijk
komt dit doordat de eerste
generatie heroïne- en methadongebruikers verouderd is,” zegt
Daan van der Gouwe van het
Trimbos Instituut. “Hun lichaam
raakt uitgeput van tientallen
jaren gebruik, waardoor ze makkelijker overlijden aan drugsgerelateerde klachten.”
Maar het kan ook komen
doordat artsen steeds makke-

‘AL S MEN SEN VER SLA AFD RAK EN,
KU NN EN ZE DRI E DIN GEN DO EN:
AFK ICK EN, HET OP DE ZWART E

MA RKT KOP EN OF NAA R AND ERE
E.
DRU GS GRI JPE N ZOA LS HER OÏN
D.’
DAT IS IN AM ERI KA OO K GEB EUR

lijker zware pijnstillers voorschrijven, zegt Van der Gouwe.
“Bepaalde opioïde pijnstillers
zijn sterker dan we gewend zijn.
We hebben onvoldoende zicht
op het gebruik in Nederland,
maar het is mogelijk dat er ongelukken mee gebeuren. Al staat
onze situatie in geen enkele verhouding met de Amerikaanse.”

Opiatenepidemie
In Amerika kampen ze al langere
tijd met synthetische opioïden,

en spreken ze zelfs van een
‘opiatenepidemie’. Trump riep
onlangs op de illegale handel in
pijnstillers harder aan te pakken,
desnoods met de doodstraf.
Het is een hardnekkig probleem
omdat artsen het gedurende
tientallen jaren relatief makkelijk
voorschreven. In de jaren negentig maakte de farmaceutische
industrie reclame op televisie
voor middelen als oxycodon.
Bij veel mensen is gewenning
opgetreden.
Tegenwoordig zijn opioïden
de belangrijkste doodsoorzaak
voor Amerikanen onder de vijftig. In een jaar tijd stierven meer
dan twintigduizend Amerikanen
aan een overdosis fentanyl,
waaronder de popartiest Prince.
Oxycodon is al jarenlang het
meest misbruikte middel in
Amerika. En ook in Nederland
neemt het gebruik toe.

Amerikaanse toestanden
Uit Leids onderzoek blijkt dat
jaarlijks ongeveer zevenhonderd
Nederlanders in het ziekenhuis
belanden met ademhalingsproblemen door verkeerd gebruik
van oxycodon. Vooral de combinatie met alcohol en slaapmiddelen blijkt een boosdoener.
Albert Dahan, anesthesist van
het Leids Universitair Medisch
Centrum, riep in de Nederlandse media op oxycodon niet
te normaliseren en waarschuwde
voor de verslavingsrisico’s.
Van der Gouwe is het daarmee
eens. “Als mensen het te lang
voorgeschreven krijgen kunnen
ze verslaafd raken,” zegt hij. “Dan
kunnen ze drie dingen doen:
afkicken, het op de zwarte markt
kopen of naar andere drugs
grijpen zoals heroïne. Dat is in

NAXOLON: VLUGZOUT
VOOR HET HART
Het gebruik van opioïden
neemt toe. Gelukkig is er een
middel dat een opiatenoverdosis kan tegengaan: naloxon.
Na een overdosis brengt
naloxon de ademhaling weer
op gang. Tegenwoordig zijn
alle ambulances in Nederland
voorzien van naloxon.
		Maar in de jaren zeventig en
tachtig was dat niet vanzelfsprekend en was het alleen
beschikbaar op eerstehulpposten. “Als ambulancebroeder
wil je naloxon direct op de
plek des onheils toedienen,”
zegt drugsvoorlichter en
activist Augus de Loor. “Elke
seconde telt. Maar in die tijd
hadden ze het niet bij zich.”
De Loor streed jarenlang,
samen met heroïnegebruikers
en ambulancebroeders, voor
betere beschikbaarheid van
naloxon. “Gebruikers kwamen
vaak meer dood dan levend
in het ziekenhuis aan,” zegt
De Loor. “Hopelijk nog op het
nippertje voor het ‘vlugzout
voor het hart’, zoals naxolon op
straat werd genoemd. Maar de
wethouder wilde maar niet luisteren. Het duurde dertien jaar
voordat er gehoor aan werd
gegeven! Sinds het ambulancepersoneel naloxon in de koffer
heeft, zijn vele levens gered.”

Amerika ook gebeurd.”
Van der Gouwe benadrukt dat
de problemen in Nederland nu
nog relatief klein zijn. “Maar we
kunnen niet uitsluiten dat het
ooit een probleem wordt.”

Tekst: Guido van Diepen en
Sara Woods
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