De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen
van het geneesmiddel Effentora. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel
uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van Effentora te waarborgen (RMA
versie 05/2013).

Gids voor
Gezondheidszorgbeoefenaars
Bevat • Voorschrijfgids Effentora®
• Bijlage 1 : Hulp bij de titratie
• Bijlage 2 : Voorschrijfgids opioïden

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor meer informatie, gelieve de SPK (in bijlage) te raadplegen vooraleer Effentora® voor te schrijven.
De volledige en geactualiseerde versie van deze SPK is beschikbaar op de site www.fagg-afmps.be, onder de rubriek “Bijsluiters”.

Doel van dit materiaal (RMA of Risk Minimisation Activities):
Deze informatie maakt deel uit van het Belgische risicobeheerplan, dat
informatiemateriaal beschikbaar stelt aan gezondheidszorgbeoefenaars (en
patiënten). Deze bijkomende risicobeperkende activiteiten hebben als doel
een veilig en doeltreffend gebruik van Effentora® te waarborgen en moeten
volgende belangrijke onderdelen bevatten:

•Effentora® mag alleen voorgeschreven worden
door artsen met ervaring in de behandeling van
kankerpatiënten met opioïden.
• De voorschrijvers van Effentora® moeten de patiënten
zorgvuldig selecteren en hetvolgende aandachtig
volgen:
•d
 e gebruiksinstructies van de buccale tablet fentanyl en hoe deze plaatsen
• de instructies voor opening van de kindveilige blister
• de informatie over de aangewezen indicatie en het risico op misbruik
• de informatie over het titratieproces zoals vermeld in de
samenvatting van de productkenmerken

• Instructies over de gebruiksveiligheid (om een
risico op overdosering te vermijden), de bewaring
(om een risico op accidentele blootstelling te
vermijden) en de beschikbaarstelling van buccale
tabletten fentanyl.
• De volgende voorwaarden moeten voldaan zijn:
1. Effentora® mag niet voorgeschreven worden voor andere pijn dan
doorbraakpijn als gevolg van kanker
2. Effentora® mag niet voorgeschreven worden aan patiënten die
alleen kortdurende pijn hebben.
3. Effentora® mag niet voorgeschreven worden aan patiënten die
geen opioïd onderhoudstherapie krijgen.
4. Effentora® mag niet voorgeschreven worden aan patiënten jonger
dan 18 jaar.

Melden van bijwerkingen
De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht bijwerkingen van Effentora®
te melden aan het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking voor
geneesmiddelen voor humaan gebruik (BCGH) van het FAGG. Het melden
kan online gebeuren via www.gelefiche.be of via de “papieren gele fiche”
beschikbaar via het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium en
drie maal per jaar via de Folia Pharmacotherapeutica. De gele fiche kan
worden verzonden naar het BCGH per post naar het adres FAGG – BCGH –
Eurostation II – Victor Hortaplein 40/40 – 1060 Brussel, per fax op het nummer
02/254.80.01, of per mail naar: adversedrugreactions@fagg-afmps.be.
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Aanbevelingen in verband met de identificatie van
patiënten met doorbraakpijn als gevolg van kanker

Therapeutische indicatie van Effentora®
Effentora® is geïndiceerd voor de behandeling van doorbraakpijn
bij volwassenen met kanker die voor chronische kankerpijn al
onderhoudstherapie met opioïden ontvangen.
Doorbraakpijn is een tijdelijke exacerbatie van pijn die optreedt bij overigens
gecontroleerde persisterende pijn.

Voorzorgen
De behandeling moet ingesteld en opgevolgd worden door een arts met
ervaring in de behandeling van kankerpatiënten met opioïden.
Vooraleer Effentora® voor te schrijven, is het belangrijk rekening te houden
met de contra-indicaties en de gebruiksvoorzorgen van de behandeling. Voor
meer informatie, zie de overeenkomstige rubrieken van de Samenvatting van
de Productkenmerken (SPK) aan het einde van dit document.
1. Effentora® mag niet voorgeschreven worden voor andere pijn dan
doorbraakpijn als gevolg van kanker.
2. Effentora® mag niet voorgeschreven worden aan patiënten die alleen
kortdurende pijn hebben.
3. Effentora® mag niet voorgeschreven worden aan patiënten die geen
opioïd onderhoudstherapie krijgen.
4. Effentora® mag niet voorgeschreven worden aan patiënten jonger
dan 18 jaar.

Gedetailleerde informatie is beschikbaar in de integrale versie van de bijgevoegde SPK

Voordat u de eerste maal een behandeling met Effentora®
voorschrijft aan een kankerpatiënt met doorbraakpijn,
ga het volgende na:
ja
1/ De patiënt heeft pijn als gevolg van
kanker.
2/ D
 e patiënt krijgt een onderhoudstherapie voor
zijn persisterende pijn.
➜ De onderhoudstherapie die sinds minstens
één week moet toegediend zijn, moet één
van de volgende voorschriften omvatten:
• ≥ 60 mg/dag morfine oraal

neen

✔
✔
✔

• ≥ 25 µg/uur fentanyl transdermaal
• ≥ 30 mg/dag oxycodon
• ≥ 8 mg/dag hydromorfon oraal
• een equivalent analgetische dosis van
een ander opioïd
➜ de onderhoudstherapie moet
gestabiliseerd en continu zijn
3/ De patiënt heeft tijdelijke exacerbaties
van zijn pijn (d.w.z. doorbraakpijn).

✔
✔

4/ De patiënt heeft niet meer dan 4 episoden
van doorbraakpijn per dag

✔

5/ D
 e patiënt gebruikt geen ander product/
andere formulering van fentanyl

✔

De onderhoudstherapie
herevalueren en
aanpassen

U mag Effentora® voorschrijven aan uw patiënt als u op
alle vragen JA heeft geantwoord.

Gedetailleerde informatie is beschikbaar in de integrale versie van de bijgevoegde SPK
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Aanbevelingen in verband met het voorschrijven
van EFFENTORA®

1ste Fase ➜ Dosistitratie
Zoals alle opioïden die in deze indicatie worden gebruikt, moet Effentora®
individueel opgestart worden. Onder “effectieve” dosis verstaat men de
dosis die adequate analgesie biedt en waarmee de bijwerkingen tot een
minimum worden beperkt.
In klinische studies werden er geen correlaties aangetoond tussen de
effectieve dosis en de dagelijkse onderhoudsdosis opioïd.

De patiënten moeten starten met de kleinste bestaande dosering van
Effentora® (d.w.z. 100 µg) en daarna indien nodig deze dosering geleidelijk
verhogen tot 800 µg. De patiënten moeten minimaal 4 uur wachten
vooraleer een volgende episode van doorbraakpijn te behandelen (zie
de titratiemethode in “Hulp bij de titratie” in bijlage 1). Bij patiënten die
overstappen vanaf een ander oraal product fentanylcitraat naar Effentora®,
is onafhankelijke dosistitratie met Effentora® nodig omdat deze producten
andere absorptieprofielen bezitten.
De patiënten moeten zorgvuldig worden bewaakt totdat een effectieve
dosis is bereikt.

2de Fase ➜ Onderhoudstherapie
De vooraf bepaalde “effectieve dosis” innemen door één tablet van één van de
5 beschikbare sterktes in te nemen: 100 µg, 200 µg, 400 µg, 600 µg of 800 µg.
•D
 e patiënt mag de behandeling alleen starten als doorbraakpijn optreedt.
• De patiënt moet minimaal 4 uur wachten vooraleer een volgende
episode van doorbraakpijn te behandelen.

3de Fase ➜ Heraanpassen van de dosis
De onderhoudsdosis van Effentora® moet verhoogd worden als een
patiënt per episode van doorbraakpijn meer dan één tablet nodig heeft
voor verscheidende opeenvolgende episodes van doorbraakpijn. Voor
het heraanpassen van de dosis, gelden dezelfde principes als deze die
beschreven werden voor de dosistitratie.
Het heraanpassen van de dosering van de opioïd onderhoudstherapie kan
noodzakelijk zijn als de patiënt regelmatig meer dan vier episodes van
doorbraakpijn per 24 uur heeft.
Gedetailleerde informatie is beschikbaar in de integrale versie van de bijgevoegde SPK
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Aanbevelingen in verband met de toediening
van EFFENTORA®

➜D
 e tablet uit de 

blisterverpakking halen

Om de blisterverpakking, die een tablet bevat,
te openen, moet de patiënt het blistervlakje
ombuigen op de aangeduide lijn en de
beschermende folie lostrekken. Vervolgens
moet hij de tablet uit het blistervakje nemen
zonder de tablet te verbrijzelen of te breken.
Water drinken voor de toediening in geval van
xerostomie.
Eens de tablet uit de blisterverpakking is gehaald, mag ze niet bewaard
worden omdat de integriteit van de tablet kan verstoord zijn en vanwege het
risico op accidentele blootstelling aan het
geneesmiddel.
➜ De tablet plaatsen
De patiënt moet de tablet in haar geheel in
de mondholte plaatsen (dichtbij een molaar,
tussen de wang en het tandvlees). De tablet
mag ook sublinguaal geplaatst worden.
Het kan aanbevolen zijn om de plaats van
de tablet in de mond te veranderen (bijv. in
geval van irritatie van het mondslijmvlies).
➜ De tablet laten smelten
De tablet valt gewoonlijk uiteen in 14-25
minuten, zonder actieve manipulatie (de
tijd dat de tablet aanwezig is, lijkt geen
invloed te hebben op de vroege systemische
blootstelling aan fentanyl). Als er na 30
minuten restanten van de tablet in de mond
achterblijven, mag de patiënt ze doorslikken
met een glas water. Op de tablet mag niet worden gezogen, niet worden
gekauwd en ze mag niet worden doorgeslikt. De patiënt mag niets eten of
drinken zolang als de tablet in de mondholte zit.

Gedetailleerde informatie is beschikbaar in de integrale versie van de bijgevoegde SPK
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Aanbevelingen in verband met het goed gebruik
van EFFENTORA®

Men moet de patiënten niet alleen uitleggen hoe en wanneer ze Effentora®
moeten innemen, maar hen ook opleiden voor het goed gebruik van dit
geneesmiddel.

Waarom is het zo belangrijk dat de patiënten al een
onderhoudstherapie met opioïden krijgen?
Effentora® bevat een opioïd, fentanyl. Voordat ze een behandeling met
Effentora® kunnen starten, moeten de patiënten tolerant zijn voor opioïden,
d.w.z. ze moeten absoluut sinds minstens één week een onderhoudstherapie
met opioïden ontvangen voor de behandeling van hun persisterende
kankerpijn. Inderdaad, het gebruik van opioïden bij een opioïd-naïeve patiënt
kan geassocieerd zijn met een risico op klinisch significante voorvallen, zoals
ademhalingsdepressie, die levensbedreigend kan zijn.
Wat moeten de patiënten doen?
• Hun onderhoudstherapie met opioïden nooit stoppen tijdens de
behandeling met Effentora® zonder voorafgaand overleg met hun arts.
• Effentora® nooit gebruiken voor de behandeling van acute pijn als
gevolg van een wonde, een chirurgische ingreep, hoofdpijn/migraine of
elk ander type pijn dan doorbraakpijn als gevolg van kanker.

Hoe verkeerd gebruik, misbruik of afwijkend gebruik van Effentora®
voorkomen?
De patiënten moeten geïnformeerd worden dat Effentora® fentanyl bevat, een
krachtige werkzame stof die verkeerd gebruikt kan worden door bepaalde
personen die geneesmiddelen op voorschrift of illegale drugs misbruiken.
Wat moeten de patiënten doen?
• Effentora® bewaren op een veilige plaats, zowel thuis als elders, om elk
risico op diefstal te voorkomen. Dit type behandeling kan immers de
hebzucht aanwakkeren van mensen die geneesmiddelen misbruiken.
• Effentora® nooit aan iemand anders geven, zelfs als deze persoon
dezelfde symptomen lijkt te hebben.

Gedetailleerde informatie is beschikbaar in de integrale versie van de bijgevoegde SPK

Hoe elk accidenteel gebruik van Effentora® voorkomen?
De patiënten moeten ingelicht worden dat Effentora® een werkzame stof
bevat in een dosis die dodelijk kan zijn voor een kind of die soms dodelijke
ademhalingsproblemen kan veroorzaken bij een persoon die ze per ongeluk
zou innemen.
Het aantal tabletten dat ter beschikking wordt gesteld van de patiënt, moet
op elk moment zoveel mogelijk beperkt worden om fouten en potentiële
overdosering te vermijden.
Naar verwachting zijn de symptomen in geval van overdosering: slaperigheid,
misselijkheid of duizeligheid. De ernstigste bijwerkingen zijn een veranderde
geestestoestand, bewustzijnsverlies, hypotensie, ademhalingsdepressie,
ademnood en ademhalingsinsufficiëntie die fataal kan zijn.
De maatregelen die onmiddellijk moeten genomen worden, omvatten onder
meer het onmiddellijk verwijderen van de buccale tablet uit de mond van de
patiënt, als deze nog aanwezig is, zich ervan vergewissen dat de luchtwegen
open zijn, de patiënt fysiek en verbaal stimuleren, zijn bewustzijnsniveau,
de status van zijn ademhaling en circulatie evalueren, en indien nodig
geassisteerde ademhaling (ondersteuning van de ademhaling) instellen.
Het antidotum is naloxon.
Antigifcentrum : 070/245.245
Wat moeten de patiënten doen?
•Effentora® bewaren op een veilige plaats, buiten het bereik van
kinderen en van elke persoon aan wie het geneesmiddel niet werd
voorgeschreven. Als een kind of een opioïd-naïeve persoon per
ongeluk Effentora® inneemt, onmiddellijk contact opnemen met de
spoedgevallendienst en de persoon proberen wakker te houden totdat
de spoedhulp ter plaatse is.
• De tabletten Effentora® moeten in de oorspronkelijke verpakking
worden bewaard totdat de patiënt klaar is om ze in te nemen. Ze mogen
niet bewaard worden in een pillendoosje. Zodra de blisterverpakking
geopend is, moet de tablet onmiddellijk ingenomen worden.

Gedetailleerde informatie is beschikbaar in de integrale versie van de bijgevoegde SPK

Er bestaat ook een Gids voor Patiënten voor Effentora®. Deze gids bevat
informatie voor de patiënt om een veilig en doeltreffend gebruik van
Effentora® te waarborgen, en is vergezeld van de bijsluiter en een Pijn
Dagboek.
Gelieve een Gids voor Patiënten, de bijsluiter en een Pijn Dagboek te
overhandigen aan uw patiënt als u Effentora® voorschrijft.
Gelieve uw gegevens te noteren in de rubriek “Aanvullende informatie”
van deze gids.

U kunt bijkomende exemplaren bestellen van:
- de Gids voor Gezondheidszorgbeoefenaars
- de Gids voor Patiënten en het Pijn Dagboek in Nederlands, Frans of Duits
• Telefonisch : 03/820.46.51
• Via mail : effentora@painstop.be

Bijlage 1

Hulp bij de titratie

Wat is doorbraakpijn?

“Doorbraakpijn is een tijdelijke
exacerbatie van pijn die optreedt bij
overigens gecontroleerde persisterende
pijn.”

Gedetailleerde informatie is beschikbaar in de integrale versie van de bijgevoegde SPK
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* in 43% van de gevallen
**mediane duur geëvalueerd bij 41 patiënten (1 tot 240 minuten)
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Intensiteit: matig tot ernstig

2

Snel optreden : minder dan 3 minuten*

3

Korte duur : mediane duur ~ 30 minuten**

4

Frequentie : 4 episoden per dag (mediaan)
Als een patiënt meer dan 4 episoden van doorbraakpijn per dag
heeft, moet de opioïd onderhoudstherapie opnieuw geëvalueerd
worden.
Gedetailleerde informatie is beschikbaar in de integrale versie van de bijgevoegde SPK

Wat u moet weten voordat
u een behandeling start
Effentora® is geïndiceerd voor de behandeling van doorbraakpijn
bij volwassenen met kanker die voor chronische kankerpijn al
onderhoudstherapie met opioïden ontvangen.
Verzeker u ervan dat de patiënt:
• kankerpijn heeft
• een onderhoudstherapie krijgt voor zijn persisterende pijn
➜d
 e onderhoudstherapie die sinds minstens één week moet

toegediend zijn, moet één van de volgende voorschriften bevatten:
- ≥ 60 mg/dag morfine oraal
- ≥ 25 µg/uur fentanyl transdermaal
- ≥ 30 mg/dag oxycodon
- ≥ 8 mg/dag hydromorfon oraal
- een equivalent analgetische dosis van een ander opioïd
➜ de onderhoudstherapie moet gestabiliseerd en continu zijn
• tijdelijke

exacerbaties van zijn pijn heeft (d.w.z. doorbraakpijn).
• niet

meer dan 4 episoden van doorbraakpijn per dag heeft
• geen

ander product/formulering van fentanyl gebruikt.
De dosering van Effentora® moet individueel bepaald worden voor elke
patiënt totdat de “effectieve” dosis is bereikt die adequate analgesie
biedt en waarmee de bijwerkingen tot een minimum worden beperkt.
In klinisch onderzoek werd geen correlatie aangetoond tussen de
effectieve dosis van Effentora® en de dagelijkse dosering van de
onderhoudstherapie met opioïden.
Effentora® is beschikbaar in 5 doseringen van 100 tot 800 µg en laat
een aangepaste behandeling voor elke patiënt toe.

Gedetailleerde informatie is beschikbaar in de integrale versie van de bijgevoegde SPK
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Fase 1 :
episode van
doorbraakpijn

Alle patiënten moeten de titratiefase starten
met een dosis van 100 µg Effentora® en de
dosis geleidelijk verhogen tot adequate
analgesie is bereikt met een minimum aan
bijwerkingen.
Als 100 µg als de effectieve dosis wordt beschouwd, moet
de behandeling van verdere episodes van doorbraakpijn
worden voortgezet met één enkele tablet van 100 µg
Effentora®.
®
®

100 µg

®
®

1 tablet van 100 µg
Verlichting niet afdoende

Verlichting afdoende
Effectieve dosis
van 100 µg

Na 30 minuten

Een tweede tablet van 100 µg
mag toegediend worden

Verlichting afdoende
200 µg
Effectieve dosis van 200 µg
(te bevestigen bij de volgende
episode van doorbraakpijn)

Verlichting niet afdoende
Overwegen om de behandeling
van de volgende episode van
doorbraakpijn te starten met
een tablet van 200 µg

Minimaal 4 uur wachten vooraleer een 2de episode van doorbraakpijn te behandelen

Gedetailleerde informatie is beschikbaar in de integrale versie van de bijgevoegde SPK

Fase 2 :
Volgende episode
van doorbraakpijn
Als de initiële inname van een tablet van
100 µg niet effectief is of om de effectieve
dosis van 200 µg te bevestigen.
Minimaal 4 uur wachten tussen de behandeling van de 1ste en de 2de episode van doorbraakpijn

®
®

®

200 µg
®

®
®

®
®

Verlichting afdoende
Effectieve dosis
van 200 µg

Verlichting afdoende
Effectieve dosis
van 200 µg

Na 30 minuten

Minimaal 4 uur wachten t

de behandeling van de 1s
1 tablet van
2de episode van doorbraa
200 µg of
Minimaal 4 uur wachten tusse
200
µg
2 tabletten
de behandeling van de 1ste en
1 tablet
van µg
van 100
2de episode van doorbraakpij
200 µg of
Verlichting
niet afdoende
2 tabletten
Een
tweede
tablet
van
100
µgvan 200 µg
mag toegediend worden

Verlichting niet afdoende
Een tweede tablet van 200 µg

Na 30 minuten
Verlichting
afdoende mag toegediend worden
400 µg

Verlichting niet afdoende

Overwegen om de behandeling
Effectieve dosis van 400 µg
van de volgende episode van
(te bevestigen
bij de volgende
Verlichting
afdoende
doorbraakpijn
te starten met
Verlichting
niet afdoende
episode
2 tabletten van 200 µg
400van
µg doorbraakpijn)
Overwegen om de behandeling
Effectieve
dosis van4400
Minimaal
uurµg
wachten vooraleer een 3de episode
van doorbraakpijn
van de volgende
episode van te behandelen
(te bevestigen bij de volgende
doorbraakpijn te starten met
episode van doorbraakpijn)
2 tabletten van 200 µg

Minimaal 4 uur wachten vooraleer een 3de episode van doorbraakpijn te behandelen

Fase 3 :
Volgende episode
van doorbraakpijn
Als de initiële inname van 1 tablet van
200 µg niet effectief is of om de effectieve
dosis van 400 µg te bevestigen.
Minimaal 4 uur wachten tussen de behandeling van de 2de en de 3de episode van doorbraakpijn

®
®

®
®

400 µg

®
®

2 tabletten

400 µg van 200 µg

®
®

+

Verlichting afdoende

Effectieve dosis
van 400 µg
erlichting afdoende
Effectieve dosis
van 400 µg

+

Minimaal 4 uur wac
tussen de behandel
en de 3de ep
Minimaal 4 de
uur2de
wachten
van
doorbraakpijn
tussen de behandeling van
de 2de en de 3de episode

2 tabletten
van doorbraakpijn
van 200
µg niet afdoende
Verlichting

Na 30 minuten

Een derde tablet van 200 µg
mag toegediend worden

Verlichting niet afdoende

Na 30 minuten

Een derde tablet van 200 µg
mag toegediend worden

Verlichting afdoende
600 µg

Verlichting niet afdoende

Overwegen om de behandeling
Effectieve dosis van 600 µg
van de volgende episode van
Verlichting(teafdoende
Verlichting niet
afdoende te starten met
bevestigen bij de volgende
doorbraakpijn
600 µg
episode van doorbraakpijn)
3 tabletten van 200 µg
Overwegen om de behandeling
Effectieve dosis van 600 µg
van de volgende episode van
Minimaal
4de episode
van doorbraakpijn
te behandel
(te bevestigen bij de
volgende4 uur wachten vooraleer een
doorbraakpijn
te starten
met
episode van doorbraakpijn)
3 tabletten van 200 µg

Minimaal 4 uur wachten vooraleer een 4de episode van doorbraakpijn te behandelen

Fase 4 :
volgende episode
van doorbraakpijn
Als de initiële inname van 2 tabletten van
200 µg niet effectief is of om de effectieve
dosis van 600 mg te bevestigen
Minimaal 4 uur wachten tussen de behandeling van de 3de en de 4de episode van doorbraakpijn

®
®

600 µg

®
®

3 tabletten
van 200 µg
Verlichting afdoende
Effectieve dosis
van 600 µg

+

+

Na 30 minuten

Verlichting afdoende
800 µg
Effectieve dosis van 800 µg
(te bevestigen bij de volgende
episode van doorbraakpijn)

Verlichting niet afdoende
Een vierde tablet van 200 µg
mag toegediend worden

Verlichting niet afdoende
Overwegen om de behandeling
van de volgende episode van
doorbraakpijn te starten met
4 tabletten van 200 µg

Minimaal 4 uur wachten vooraleer een 5de episode van doorbraakpijn te behandelen

Minimaal 4 uur wachten vooraleer een 5de episode van doorbraakpijn te behandelen
Aangezien Effentora® niet mag gebruikt worden om meer dan 4 episodes van doorbraakpijn
per dag te behandelen, zal fase 5 niet dezelfde dag zijn.

s

nt insatisfaisant
supplémentaire

Fase 5 :
volgende episode
van doorbraakpijn
Als de initiële inname van 4 tabletten van
200 µg niet effectief is of om de effectieve
dosis van 800 mg te bevestigen
Minimaal 4 uur wachten tussen de behandeling van de 4de en de 5de episode van doorbraakpijn
Effentora® mag niet gebruikt worden om meer dan 4 episodes van doorbraakpijn
per dag te behandelen
®
®

®
®

800 µg

4 tabletten
van 200 µg

®
®

®
®

Verlichting
Verlichting
afdoende afdoende
Effectieve dosis
Effectieve dosis
van 800 µg

van 800 µg

800 µg

4 tabletten
Attendre au moins 4
vanentre
200le traitement
µg

du 5 ADP
4 et van
Dezedudosis
800 µg nooit oversc
ème

ème

Deze dosis van
800 µg nooit overschrijden

+

+
+

+

Na 30 minuten

Na 30

+
+
Verlichting niet afdoende
ANDERE
BEHANDELINGSOPTIES
minuten OVERWEGEN*

*Dosissen Effentora® hoger dan 800 µg werden in klinisch onderzoek niet onderzocht.
Andere behandelingsopties overwegen als een dosis van 800µg onvoldoende blijkt te zijn.

*Dosissen Effentora® hoger dan 800 µg werden in klinisch onderzoek niet onderzocht.
Andere behandelingsopties overwegen als een dosis van 800µg onvoldoende blijkt te zijn.

Verlichtin

A
BEHAND
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Bijlage 2

Voorschrijfgids opioïden
voor kankerpatiënten
met doorbraakpijn

1 V
 ooraleer een opioïd voor te schrijven aan kankerpatiënten
met doorbraakpijn
• Diagnose van doorbraakpijn als gevolg van kanker
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Vooraleer een opioïd voor te schrijven aan
kankerpatiënten met doorbraakpijn

Vooraleer een opioïd-therapie voor te schrijven, is het bijzonder
belangrijk om:
• de diagnose van doorbraakpijn als gevolg van kanker te verifiëren
• het potentieel van de patiënt voor geneesmiddelenmisbruik te evalueren

Diagnose van doorbraakpijn als gevolg van kanker
Voordat u de eerste maal een opioïd-therapie voorschrijft aan een
kankerpatiënt met doorbraakpijn, ga het volgende na:
ja
1/ De patiënt heeft pijn als gevolg van
kanker.
2/ De patiënt krijgt een onderhoudstherapie
voor zijn persisterende pijn.
➜ De onderhoudstherapie die sinds minstens
één week moet toegediend zijn, moet één
van de volgende voorschriften bevatten:
• ≥ 60 mg/dag morfine oraal

neen

✔

Niet aangewezen

✔

Niet aangewezen

✔

Niet aangewezen

✔

Niet aangewezen

✔

De onderhoudstherapie
herevalueren en aanpassen

• ≥ 25 µg/uur fentanyl transdermaal
• ≥ 30 mg/dag oxycodon
• ≥ 8 mg/dag hydromorfon oraal
• een equivalent analgetische dosis van
een ander opioïd
3/ De patiënt vertoont tijdelijke
exacerbaties van zijn pijn
(d.w.z. doorbraakpijn).
4/ De patiënt heeft niet meer dan 4
episoden van doorbraakpijn per dag.

U mag een opioïd-therapie
voorschrijven aan uw patiënten
als het antwoord op alle
vragen JA is.

Als een behandeling met opioïden wordt overwogen voor de
behandeling van doorbraakpijn als gevolg van kanker, kunnen
tolerantie en/of fysieke en psychische afhankelijkheid zich
ontwikkelen bij herhaalde toediening van opioïden zoals fentanyl.
Iatrogene verslaving na therapeutisch gebruik van opioïden is echter
zeldzaam.

Specifieke evaluatie van het misbruikpotentieel
Definitie
Het farmacologisch fenomeen van tolerantie en fysieke afhankelijkheid wordt
vaak verward met misbruik en verslaving. Hieronder de definities van deze
verschillende termen.
Terminologie
• Fysieke afhankelijkheid: een aanpassingstoestand die zich manifesteert door
een ontwenningssyndroom dat specifiek is voor de geneesmiddelenklasse
en die het gevolg kan zijn van de plotselinge stopzetting, de snelle verlaging
van de dosis, een daling van de bloedconcentratie van het geneesmiddel, en/
of de toediening van een antagonist.
• Tolerantie: een aanpassingstoestand die zich manifesteert door het
feit dat de blootstelling aan een geneesmiddel leidt tot veranderingen
die zich vertalen in een afname van één of meerdere effecten van het
geneesmiddel in de loop van de tijd.
• Misbruik: gebruik van een middel buiten de socio-culturele
conventies; volgens deze definitie is elk gebruik van illegale
middelen en elk gebruik van legale middelen op een manier die
niet overeenstemt met wat werd overeengekomen (bijv. volgens de
richtlijnen van de arts) misbruik.
• Verslaving: een primaire en chronische neurobiologische ziekte met
genetische, psychosociale en omgevingsgebonden factoren, die
gekenmerkt wordt door gedragingen die één of meerdere van de
volgende elementen omvatten: verminderde controle op het gebruik
van geneesmiddelen, compulsief gebruik, voortzetting van het gebruik
ondanks schadelijke effecten, en drang.

Prevalentie
Misbruik lijkt zeer weinig voor te komen bij kankerpatiënten.
De prevalentie van gevallen van misbruik bij kankerpatiënten is veel lager dan de
prevalentie in de algemene populatie.

Herhaling van de principes van screening voor potentieel misbruik
1. Evalueer nieuwe patiënten tijdens de eerste bezoeken met behulp van
klinisch gevalideerde instrumenten die tot doel hebben om het potentieel
voor misbruik van geneesmiddelen of verslaving te evalueren, te
diagnosticeren en eventueel te voorspellen.
2. Bepaal het controleniveau in functie van de risicograad van de patiënt.
3. Controleer en documenteer elk afwijkend gedrag, gerelateerd aan de
inname van geneesmiddelen en mogelijk geassocieerd met misbruik of
verslaving.
4. Herevalueer de patiënt regelmatig op verbeterd of veranderd functioneren.
Elk bezoek zou een zekere graad van herevaluatie moeten bevatten. Deze
fase is bijzonder belangrijk.
5. Oordeel nooit voordat u een aangepaste evaluatie heeft uitgevoerd;
veronderstel niet dat een patiënt met hoog risico steeds misbruik zal
maken van opioïden of dat een patiënt met laag risico dit nooit zal doen.
De aanwezigheid van afwijkende gedragingen gedragingen is op zich geen
teken van verslaving of middelenmisbruik. Het is echter belangrijk om
aandacht te schenken aan een schema in de gedragingen die verband houden
met de inname van het geneesmiddel en het effect van de behandeling op het
functioneren en de levenskwaliteit. De doelstelling is een omgeving te krijgen
waarin opioïden in alle veiligheid kunnen voorgeschreven en gebruikt worden.

In de praktijk: evalueer het potentieel risico op MISBRUIK van opioïden bij
kankerpatiënten met doorbraakpijn.

Het doel van de evaluatie van de patiënten op het risico van misbruik van
opioïden is de behandeling niet te weigeren aan patiënten met matig tot
hoog risico. Patiënten die echter als “risicopatiënten” worden beschouwd,
moeten nauwgezetter opgevolgd worden en klinische waakzaamheid is
vereist om een veilig voorschrift van opioïden te waarborgen.

U kunt verschillende benaderingen gebruiken om misbruik of verslaving bij de
patiënten te evalueren, te diagnosticeren en eventueel te voorspellen.
- Bijvoorbeeld, u kan enkele algemene vragen stellen gebaseerd op de
risicofactoren van opioïd-misbruik die geïdentificeerd werden in de klinische
praktijk en de wetenschappelijke literatuur:
Anamnese

JA

Persoonlijke antecedenten van
middelenmisbruik

Strikte controle

Familiale antecedenten van
middelenmisbruik

Strikte controle

Mentale ziekte (schizofrenie, bipolaire
stoornissen, OCS, ADHD)

Strikte controle

Antecedenten van desintoxicatiekuur

Strikte controle

NEEN

JA op 1 of meer vragen
= waarschijnlijk risico
OCS = obsessieve-compulsieve stoornis; ADHD = aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit

Een positief antwoord op één van deze vragen suggereert dat een strikte
controle van de patiënt noodzakelijk is.
- Als een bijkomende vragenlijst nodig is – bijv.: CAGE-AID
In vele gevallen kan een meer specifiek en volledig instrument gebruikt worden.
De voorgestelde vragenlijst is de – CAGE-AID – Cut Down, Annoyed, Guilt,
Eye-opener – Adapted to Include Drugs, , een screeninginstrument met vier
vragen ontwikkeld voor de snelle screening van patiënten met potentiële
problemen van alcohol- of middelenmisbruik.
Van alle screeninginstrumenten van misbruik is CAGE-AID (CAGE- Adapted
to Include Drugs) het enige instrument dat werd getest met primaire
zorgpatiënten.
Voor deze studie werd CAGE-AID voorafgegaan door de volgende instructie:
- “Als u denkt aan middelenmisbruik, evalueer ook illegale drugs en het
gebruik van voorschriftplichtige geneesmiddelen op een andere manier dan
volgens het voorschrift”

CAGE-AID (CAGE- Adapted to Include Drugs)

JA

NEEN

1. Heeft u wel eens gedacht uw alcohol- of
geneesmiddelenverbruik te moeten minderen?
2. Heeft u zich ooit wel eens geïrriteerd gevoeld
door opmerkingen van anderen over uw alcoholof geneesmiddelenverbruik?
3. Heeft u zich ooit slecht of schuldig
gevoeld in verband met uw alcohol- of
geneesmiddelenverbruik?
4. Heeft u ooit ’s ochtends alcohol gedronken of
geneesmiddelen ingenomen om u rustiger te
voelen of van een kater af te komen?

JA op 1 of 2 vragen = potentieel risico
Ja op 3 of 4 = waarschijnlijk risico

- Aanbevelingen in geval van een potentieel risico van opioïd-misbruik?
Als anamnesevragen  =    JA  ≥ 1
en/of CAGE-AID vragenlijst  =    JA  ≥3

• Fractioneer de aflevering
• Informeer de apotheker
• Herevalueer de patiënt vaker dan bij een gewone follow-up
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Aanbevelingen voor de follow-up van kankerpatiënten
die opioïden ontvangen  voor doorbraakpijn

Algemene regels
De beste manier om de follow-up van kankerpatiënten die opioïden
ontvangen voor hun pijn, te verzekeren, bestaat erin de patiënt te
herevalueren. Dit kan als volgt samengevat worden:
1. Analgesie: Wat is de gemiddelde pijnintensiteit van de patiënt?
Vele patiënten hebben matige pijn met een score 4-7 op een numerieke
evaluatieschaal van 0 tot 10.
2. Activiteiten: Wat is de functionele index van de patiënt?
Het functioneren van de patiënt kan breed gezien worden en omvat
dagelijkse activiteiten, sociaal functioneren, slaap, enz.
3. Bijwerkingen: Heeft de patiënt bijwerkingen ondervonden?
De meest voorkomende bijwerkingen van opioïden zijn: constipatie,
pruritus, misselijkheid en braken, sedatie, ademhalingsdepressie en
duizeligheid.
4. Afwijkend gedrag: Werden er tekenen van misbruik, verkeerd gebruik of
verslaving waargenomen?
Meer predictief voor verslaving

Minder predictief voor verslaving

Verkoop van geneesmiddelen op
voorschrift

Agressieve manifestatie van een
behoefte aan hogere dosissen

Vervalsing van voorschriften

Opslag van geneesmiddelen tijdens
de periodes waarin de symptomen
verminderd zijn

Diefstal en lening van geneesmiddelen
van anderen

Specifiek vragen naar bepaalde
geneesmiddelen

Injectie van een orale formulering

Aankoop van gelijkaardige
geneesmiddelen via andere medische
bronnen

Verkrijgen van voorschriften via nietmedische bronnen

Niet toegestane dosisverhoging 1- tot
2-maal

Meer predictief voor verslaving

Minder predictief voor verslaving

Parallel misbruik van legale en illegale
drugs

Gebruik van het geneesmiddel voor de
behandeling van andere symptomen
waarvoor het niet is goedgekeurd

Herhaaldelijk de dosis verhogen

Melding van psychologische effecten die
niet verwacht worden door de arts

Recidiverend verlies van voorschriften

Zoals met alle opioïden, bestaat er een potentieel risico op verkeerd gebruik,
misbruik en afwijkend gebruik. Bijgevolg moeten gezondheidszorgbeoefenaars
strikt toezicht houden op de opioïd onderhoudstherapie van de patiënten en
bijzonder waakzaam zijn voor het risico op accidentele blootstelling.
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Bijkomende aanbevelingen voor kankerpatiënten
die opioïden ontvangen voor doorbraakpijn

Men moet de patiënten niet alleen uitleggen hoe en wanneer ze hun
behandeling moeten innemen, maar hen ook opleiden voor het goed gebruik
van opioïden. Elke patiënt moet de volgende aanbevelingen krijgen in het
kader van de behandeling van doorbraakpijn als gevolg van kanker.

Waarom is het zo belangrijk om al een onderhoudstherapie met
opioïden te krijgen?
Patiënten die behandeld worden voor doorbraakpijn, moeten al sinds
minstens één week een onderhoudstherapie met een ander opioïd ontvangen
voor de behandeling van hun persisterende kankerpijn.
Wat moeten de patiënten doen?
• Hun onderhoudstherapie met opioïden nooit stoppen tijdens de
behandeling van doorbraakpijn zonder voorafgaand overleg met hun
arts.
• De behandeling van doorbraakpijn nooit gebruiken voor de behandeling
van acute pijn als gevolg van een wonde, een chirurgische ingreep,
hoofdpijn/migraine of elk ander type pijn dan doorbraakpijn als gevolg
van kanker.

Verkeerd gebruik, misbruik of afwijkend gebruik voorkomen
De patiënten moeten geïnformeerd worden dat een behandeling van
doorbraakpijn opioïden bevat, een krachtige werkzame stof die verkeerd
gebruikt kan worden door bepaalde personen die geneesmiddelen op
voorschrift of illegale drugs misbruiken.
Wat moeten de patiënten doen?
• De behandeling van doorbraakpijn bewaren op een veilige plaats, zowel thuis als
elders, om elk risico op diefstal te voorkomen. Dit type behandeling kan immers de
hebzucht aanwakkeren van mensen die geneesmiddelen misbruiken.
•D
 e behandeling van doorbraakpijn nooit aan iemand anders geven, zelfs als deze
persoon dezelfde symptomen lijkt te hebben.
• Ervoor zorgen dat elke arts op de hoogte is van alle medische en
mentale problemen, in het bijzonder van elk huidig of vroeger alcohol- of
middelenmisbruik, problemen van toxicomanie of familiale antecedenten van
dit probleem.

Elk accidenteel gebruik van opioïden voorkomen
De patiënten moeten ingelicht worden dat opioïden een werkzame stof
bevatten in een dosis die dodelijk kan zijn voor een kind of die soms dodelijke
ademhalingsproblemen kan veroorzaken bij een persoon die ze per ongeluk
zou innemen.
Wat moeten de patiënten doen?
• De opioïden bewaren op een veilige plaats, buiten het bereik van
kinderen en van elke persoon aan wie het geneesmiddel niet werd
voorgeschreven. Als een kind of een opioïd-naïeve persoon per
ongeluk een opioïd inneemt, onmiddellijk contact opnemen met de
spoedgevallendienst.
Kankerpatiënten met doorbraakpijn moeten hun arts informeren als ze
van plan zijn één van hun medische of niet-medische behandelingen te
veranderen.

