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Slikgevaar

Amerikanen krijgen voor elk wissewasje een 
oxycodonkuur voorgeschreven, maar ook wij 

Nederlanders grijpen steeds vaker naar de zware 
pijnstillers. Hoe komt dat? En kan dat eigenlijk  

geen kwaad?
Tekst Amanda van Schaik



25

EEline (22) moest op de radio horen dat de 
pijnstillers die zij al twee jaar trouw slikte, 
verslavend zijn. ‘Ik zat met mijn vader in de 
auto en we luisterden naar 3FM. Daar 
werd een kort item uitgezonden over de 
enorme toename in het gebruik van de 
pijnstiller oxycodon en de verslavende 
werking ervan. Mijn vader en ik keken 
elkaar met open mond aan. De pijnstiller 
die ik al twee jaar slikte, verslavend?’ Toen 

haar huisarts het voor-
schreef als middel tegen 
haar chronische zenuw-
pijn, beschreef hij het als 
een soort morfine-light. 
‘Vergelijkbaar met 
ibuprofen, maar dan wat 
krachtiger. Over een 
verslavende werking repte 
hij met geen woord.’ 
Terwijl die er wel is. 
Huisarts Jos van Bemmel 
licht toe: ‘De afkick-

verschijnselen zijn vergelijkbaar met die 
van heroïne: hevige pijn, trillen, zweten.’ 
Wanneer Eline haar pillen niet op tijd 
slikte, kreeg zij die afkickverschijnselen 
ook. Ze veronderstelde dat deze het gevolg 
waren van haar zenuwaandoening. ‘Maar 
het was de oxycodon: die maakte me 
zieker. Ik kwam in een vicieuze cirkel: 
mijn lichaam wende aan de oxycodon, ik 

kreeg meer pijn, nam steeds meer oxycodon 
en kreeg daardoor ook steeds meer bij-
werkingen en ontwenningsverschijnselen, 
en daarna nog meer pijn. Waarna ik nog 
meer ging slikken.’

Wonderpil? 
Oxycodon valt onder de opioïden: syntheti-
sche pijnstillers die pijnprikkels de weg naar 
de hersenen versperren. Ze zijn chemisch 
verwant aan opium en hebben min of meer 
dezelfde werking als morfine. Van Bemmel: 
‘Met het verschil dat oxycodon tweemaal zo 
sterk is als morfine. Opioïde fentanyl is zelfs 
tachtig keer zo sterk als morfine. Gaan bij 
morfine meteen alarmbellen rinkelen, zo 
van: dat is heftig spul en kun je beter 
vermijden, oxycodon heeft die negatieve 
connotatie niet. Terwijl dat spul dus veel 
sterker is.’ In Nederland gebruiken jaarlijks 
meer dan een miljoen mensen opioïden, in 
2010 waren dat er nog 650.000. Deze 
stijging is mede veroorzaakt door een 
succesvolle marketingactie van de fabrikant 
van oxycodon, vertelt Van Bemmel: 
‘Dat is zo’n twintig jaar geleden 
ontzettend goed geplugd. 
Het werd in de markt 
gezet als een 
wondermiddel 
tegen pijn met 
minimale bij-
werkingen, en daar 
tuinde de medische 
wereld met open ogen in. 
Deze wonderpil sloot ook 
perfect aan op het nieuwe 
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heroïne



26 VIVA.nl

adagium van artsen: de 
patiënt hoeft geen pijn te 

hebben.’ Werd oxycodon 
vroeger alleen gegeven bij 

kanker of andere hevige pijn en 
aan terminale patiënten, nu wordt 

het ook voorgeschreven bij ander-
soortige, lichtere aandoeningen. ‘Een 

zestienjarig meisje kreeg 63 pillen mee 
nadat haar amandelen waren geknipt. Een 
andere patiënt kreeg het na een ziekenhuis-
bezoek voor een aambei. Artsen schrijven 
het te makkelijk voor,’ stelt huisarts Van 
Bemmel. 

Sneaky sluiper
En zo beginnen de meeste mensen in alle 
onschuld en op voorschrift van hun arts aan 
zware pijnstillers. Geen idee hebbende dat 
deze weleens verslavend zouden kunnen 
zijn. Zo ook Laura (29). Zij brak haar 
bovenarm na een valpartij. Het was een 
gecompliceerde botbreuk en ze kreeg 
oxycodonpillen mee tegen de pijn. ‘Ik voelde 
me ontzettend lekker dankzij die pillen. Ik 
had geen pijn meer, werd heel vrolijk, het 
voelde alsof ik alles aankon. Maar de pillen 
raakten steeds sneller uitgewerkt en ik kreeg 
sterkere mee. Na drie maanden kon ik mijn 
arm weer bewegen, dus had ik de pijnstillers 
niet meer nodig en stopte ermee. Een halve 
dag na het innemen van de laatste pil was ik 
doodziek. Overgeven, koorts, trillen, 
paniekaanvallen. Dus nam ik weer een pil. 
En nog een. Tegelijkertijd nam de pijn toe, 
niet in mijn arm, maar in de rest van mijn 
lijf, vooral in mijn benen. Toen ik mijn arm 

brak, was ik best hard geklapt, die pijn zal 
wel nu pas opkomen, dacht ik. Pas later 
realiseerde ik me dat dit bijwerkingen waren 
van de oxycodon. Een ander effect van deze 
pillen is dat je er een zombie van wordt 
zonder dat je het doorhebt. Alles gaat langs 
je heen, je vergeet veel. Mijn vriendinnen 
probeerden me te helpen, maar ik was zo 
depressief dat ik ze negeerde. Mijn enige 
focus was: deze pijn moet stoppen en 
oxycodon is de oplossing.’ 
Dat verdovende effect maakt van oxycodon 
ook zo’n sneaky sluiper, voegt Eline toe. 
‘Door alle medicatie waren mijn emoties al 
jaren op vakantie. Ik voelde me continu 
verdoofd, niets kwam echt binnen. Doordat 
ik toch niets voelde, had ik vaak geen 
behoefte om met mensen af te spreken, 
puur omdat je je zo leeg voelt. Je ziet 
mensen huilen om films, maar jij voelt niets. 
En dan sluipt die verslaving erin zonder dat 
je je er bewust van bent.’ 
Eline had steeds meer nodig. Van 2,5 mg 
per dag ging ze naar 110 mg. ‘Na dat eerste 

recept heb ik mijn huisarts nog maar twee 
keer gezien. Het contact verliep voorname-
lijk via de assistent. Een belletje waarin ik 
aangaf dat het slecht met me ging, en 

binnen een uur lag er een recept voor een 
hogere dosis klaar bij de apotheek. Ik was 
ineens, zonder dat ik het wist, een ver-
slaafde. Mijn leven draaide om de oxycodon, 
ik leefde naar het volgende innamemoment 
toe en plande alles daaromheen.’

Pillen van de dealer 
Ook Laura kreeg een steeds hogere dosis op 
doktersrecept. Maar dat was niet voldoende, 
ze wilde steeds meer. ‘Ik belde de dokters-
assistent met de mededeling dat ik mijn 
pillen kwijt was en of ik nieuwe mocht. Echt 
een junkiesmoes, maar het kon me niks 
schelen, want ik was alleen maar bezig met 
het stoppen van de pijn en het bereiken van 
dat roesgevoel. Op een gegeven moment 
hadden ze het door en kreeg ik de pillen per 

week mee. Soms was die voorraad al op voor 
het weekend en zocht ik vrijdagavond 
naarstig naar nog een pil. Dan haalde ik 
mijn hele huis overhoop, kussens van de 
bank. Via een dealer regelde ik tramadol, 

een minder sterke opioïde. Oxycodon was 
toen namelijk heel lastig verkrijgbaar, 

tramadol was makkelijker. Ik betaalde 
vijftien euro voor vier pillen. Ik 

haatte het dat ik zo diep was 
gezonken en pillen van een 

dealer nodig had, maar dat 

Het stijgende gebruik van 
oxycodon komt mede door succesvolle 

marketing van de fabrikant 
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gevoel dempte ik snel met een pil. Ik had 
ook niet het idee dat ik een keuze had, want 
die pillen had ik gewoon nodig. Steeds meer 
keerde ik in mezelf. Ik deed de opleiding 
detailhandel, maar ging niet langer naar de 
lessen en stopte uiteindelijk met de studie. 
Voordat ik aan oxycodon begon had ik al 
depressies, maar omdat deze pillen je 
emoties zo vervlakken, werd het erger. Mijn 
moeder dacht dat ik een ‘normale’ depressie 
had en weet mijn laveloosheid daaraan.’ 
In Nederland zijn geen cijfers bekend van 
het aantal oxycodonverslaafden. Het aantal 
langdurige gebruikers is wel bekend: een 
dikke 200.000 Nederlanders, in 2010 waren 
dat er nog 130.000. Hoe langer je het 
gebruikt, hoe groter de kans op verslaving. 
Na pakweg dertig dagen neemt de kans op 
verslaving toe, zegt anesthesioloog en 
pijnspecialist Monique Steegers van 
Amsterdam UMC, locatie VU. Toch leidt 
langdurig gebruik niet automatisch tot 
verslaving: ‘Bij het gebruik van opioïden kan 
tolerantie ontstaan, dan heb je steeds meer 
nodig voor hetzelfde effect. Maar er zijn  
ook patiënten die heel lang stabiel blijven op 
een dosis. Er is ook een verschil tussen 
lichamelijke afhankelijkheid en verslaving. 
Verslaafden voelen naast die fysieke 
afhankelijkheid ook een mentale drang om 
te blijven gebruiken en zijn de controle over 
hun gebruik verloren. De een is gevoeliger 
voor verslaving dan de ander.’ Maar of je nou 
verslaafd of fysiek afhankelijk bent, je kunt 

in beide gevallen beter niet zomaar stoppen, 
want je lichaam vertoont dan ontwennings-
verschijnselen. Steegers: ‘Daarom is goede 
begeleiding, tijdens het gebruik en tijdens 
het afbouwen, noodzakelijk.’ 

Keihard afkicken 
Eline zocht naar die begeleiding toen ze aan 
het afbouwen was, maar kreeg nul op het 
het rekest. ‘Ik heb vier, vijf instanties gebeld, 
van GGZ tot Tactus Verslavingszorg. Maar 
zodra ze het woord oxycodon en mijn 
pijngeschiedenis hoorden, hingen ze op, 
want ze wilden hun handen niet aan me 
branden. Dus moest ik het zelf doen. Mijn 
huisarts heeft toen een afbouwschema 
gemaakt, mijn moeder beheerde mijn 
oxycodonvoorraad. ‘Dat was het heftigste 
wat ik ooit heb meegemaakt. Ik werd 
helemaal gek van de afkickverschijnselen. 
Ik had restless legs, het voelde alsof ik een 
blok van zestig kilo meesleepte, sliep 
nauwelijks, had overal pijn. Ik ben geen 
agressief persoon, maar had echt de neiging 
om een mes te pakken en in mijn been te 

steken om een andere pijn te voelen. Pas 
sinds het afkicken besef ik wat voor monster 
ik slik. Eerst de lichamelijke afhankelijk-
heid, dan de verslavende werking, de 
verdoofde emoties, alle bijwerkingen, van 
haaruitval tot je woordenschat die minder is 
omdat je zo warrig bent: het is zo veel meer 
dan er in de bijsluiter staat.’ In drie 
maanden tijd bouwde ze af naar 20 mg per 
dag. Zonder oxycodon kan Eline niet. ‘Al 
baal ik dat ik er zo afhankelijk van ben, de 
zenuwpijn is niet te harden zonder oxyco-
don. Ik heb nu in elk geval wel minder last 
van de bijwerkingen omdat ik een kleinere 
dosis slik en kan nu pijn als gevolg van mijn 
zenuwaandoening en pijn als bijwerking van 
de oxycodon beter onderscheiden.’ 

‘Een belletje naar de doktersassistent  
en binnen een uur lag er een recept voor 

een hogere dosis klaar’
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Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) maakt zich ernstig zorgen en gaat maatregelen 

nemen om het gebruik terug te dringen, liet hij begin februari weten in een brief aan de 

Tweede Kamer. De minister wil voorkomen dat het in Nederland net zo uit de hand loopt als 

in Amerika. Daar is het aantal verslavingen en sterfgevallen zodanig hoog dat de Drug 

Enforcement Administration sinds 2015 spreekt van een ‘epidemie’ en een ‘opioïdencrisis’.  

In Amerika overleden in 2017 47.600 mensen aan een opioïdenoverdosis, zo laten 

cijfers van Centers for Disease Control and Prevention zien. 

D E  C I J F E R S

Uit wetenschappelijk onderzoek van 

Zorgverzekeraars Nederland blijkt dat 

het totale aantal gebruikers van 

opioïden toenam van 650.000 in 

2010 naar ruim 1 miljoen in 2017. Dit 

werd met name veroorzaakt door een 

verviervoudiging van het gebruik van 

oxycodon. Ook het langdurig gebruik 

nam fors toe: 218.435 mensen 

gebruikten in 2017 langer dan drie 

maanden oxycodon of een ander 

opioïde, in 2010 waren dat nog ongeveer 

130.000 mensen. 

 In 2018 werd 424 keer een 

mogelijke overdosis met 

 oxycodon gemeld bij Nationaal 

Vergiftigingen Informatie Centrum 

(NVIC), tegenover 280 

meldingen in 2017. Patiënten die te 

veel oxycodon binnen hebben 

gekregen, kunnen ademhalings

problemen krijgen, in coma raken 

of zelfs overlijden.
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Laura kickte af met hulp van een verslavings-
arts. ‘Maar je moet het natuurlijk zelf doen. 
Het is echt een hel.’ Sinds augustus is ze 
clean. ‘Die pijnstillers hebben me een jaar 
van mijn leven gekost. Ik ben nu wel bezig 
met het oppakken van mijn school, maar heb 
bijna een jaar gemist. De artsen hadden me 
echt beter moeten begeleiden en het niet zo 
lang moeten voorschrijven. Ik zal altijd een 
zwak hebben voor opiaten. Als ik me heel rot 
voel, verlang ik nog steeds naar oxycodon, om 
de psychische pijn verzachten.’

Verantwoord slikken 
Anesthesioloog en pijnspecialist Monique 
Steegers benadrukt dat artsen voorzichtiger 

moeten omgaan met het verstrekken van 
zware pijnstillers, maar dat we het gebruik 
van opioïden niet moeten demoniseren:  
‘We moeten ook weer niet doorslaan naar  
de andere kant. Twintig procent van de 
Nederlanders heeft chronische pijn-
klachten, dat zijn zo’n tweeënhalf miljoen 
mensen. Dat is een gigantisch maat-
schappelijk probleem. Opioïden, mits goed 
gemonitord, helpen ontzettend veel mensen 
en het zou kwalijk zijn als zij geen opioïden 
meer kunnen krijgen omdat deze richting 

het verdomhoekje zijn geduwd.’ Daar is 
Martine, die 39 was toen zij werd gediag-
nosticeerd met bindweefselziekte EDS, het 
volledig mee eens. ‘Ik hakte soms het liefst 
een aantal ledematen van mijn lijf vanwege 
de pijn. Toen tramadol niet meer werkte, 
stapte ik in overleg met mijn dokter over op 
de fentanylpleister, aangevuld met oxyco-
don. Ik voer de dosis pleisters soms op, als ik 
weer gillend gek word. Gaat het beter, dan 
bouw ik weer af. Ik heb de pilletjes erbij, 
soms neem ik ze een paar weken en soms 
ook niet. Ik ben altijd in gevecht met mijn 
haperende, wankele lijf, en met de altijd 
aanwezige pijn en het mistige hoofd dat ik 
niet wil.’ 
Is ze verslaafd? ‘In de zin van fysieke 
afhankelijkheid is dat waarschijnlijk een 
dikke ja; ik krijg inderdaad afkickverschijn-
selen als ik een pleister op tijd vergeet te 
vervangen. Ik minder dus in kleine stapjes 
en blijf dat altijd proberen, in dat opzicht 
ken ik mijn grens. Mentaal is een ander 
verhaal: de verslavende ‘high’ wil ik niet, dat 
is een groot verschil. Ik ben een welover-
wogen, verstandige gebruiker. Ik heb een 
dosis die mij mijn grenzen nog laat voelen, 

ik voel acute pijn echt gewoon door de 
pijnstillers heen. Roze olifanten zie ik niet. 
Wat ik bedoel: scheer niet iedere gebruiker 
over één kam. Ik ben een chronisch 
pijnpatiënt, een langdurige gebruiker die via 
de huisarts braaf haar pilletjes en pleisters 
herhaald krijgt. Opioïden hebben mijn leven 
weer leefbaar gemaakt.’ •

‘Ik haatte dat ik pillen van een 
dealer nodig had, maar dat gevoel 

dempte ik snel met een pil’

‘Een van de 
effecten is dat 

je er een 
zombie van 

wordt zonder 
dat je het 
doorhebt’


