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Welke pijnstillers helpen bij rugklachten?

 balans
Een greep in de medicijnkast is bij lage rugpijn of  
een hernia al gauw gedaan om de aanhoudende pijn te 
bestrijden. Welke medicijnen zijn geschikt en wat is een 
goede tactiek? Apotheker Bart van den Bemt geeft uitleg.
Tekst: Arnoud Kluiters | Fotografie: Getty Images, Stocksy by Yaroslav Danylchenko

Bij een beschadiging van het lichaam gaat er 
direct een signaal vanuit het ruggenmerg naar de 
hersenen. Je stoot ergens tegenaan of je snijdt 
per ongeluk in je vinger. Of groter: je krijgt een 
ernstig ongeval of moet onder het mes. Op dat 
moment ervaren de hersenen pijn en volgt er een 
reactie.
Mensen ervaren pijn verschillend. De één vergaat 
van de ellende bij het kleinste pijntje, terwijl 
de ander veel steviger pijn negeert en doodleuk 
doorgaat. Hoe kan dat? En vooral, hoe kun je de 
pijn bestrijden? 

Pijn, gewaarwording en beleving
Om dit te begrijpen legt Bart van den Bemt kort 
het pijnmodel uit dat de Amerikaanse neuroloog 
David Loeser in 1980 heeft ontwikkeld. De zoge-
heten Cirkel van Loeser bestaat uit vier ringen. 
In de binnenste cirkel staat de mate van pijn: 
een klein wondje in de huid geeft een andere 
impact dan een enorme jaap. De tweede cirkel 
staat synoniem voor de pijngewaarwording. Dit is 
de mate waarin onze hersenen de pijn ervaren. 
Ons lichaam zelf kan ervoor zorgen dat je de ene 
keer meer pijn ervaart dan de andere keer. Als 
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dosering, maar 50 mg diclofenac is veel sterker 
dan die 500 mg paracetamol!” 

Voorzichtig met 
ontstekingsremmers
Is meteen al duidelijk dat er sprake is van een 
ontsteking? Dan kan paracetamol worden over-
geslagen. Ook als blijkt dat dit middel onvoldoen-
de aanslaat, zullen artsen kiezen voor de volgen-
de stap op de pijnladder: NSAID’s. Deze hebben 
niet alleen een pijnstillende werking, maar ook 
een ontstekingsremmend en koortswerend 
effect. Ze kunnen eventueel aanvullend genomen 
worden. Op ‘een bedje van paracetamol’ neem je 
dan een lage dosis van een ontstekingsremmer.
Van den Bemt: “Kies, als de situatie ernaar is, 
liefst eerst voor ontstekingsremmende crème of 
gel, zoals diclofenac. Die verlicht lokaal de pijn. 
Het middel komt na het insmeren weliswaar in 
de bloedbaan terecht, maar de dosis is zo laag 
dat dit geen bijwerkingen geeft. Enige nadeel van 
deze crèmes en gels is dat zorgverzekeraars ze 
niet vergoeden.”
NSAID’s in pilvorm kunnen bijwerkingen hebben, 
zoals maag-, hart- of nierklachten. De meeste 
van deze ontstekingsremmers worden om die 
reden alleen door een arts voorgeschreven, al 
zijn sommige in een lagere dosis vrij verkrijgbaar 
bij de drogist of de supermarkt. “Dit maakt het 
makkelijker om er onvoorzichtig mee om te gaan, 
het wordt eenvoudiger om alsnog de dosis te ver-
hogen. Nou maakt dit voor een dertigjarige niet 
veel uit. Maar ben je zestig jaar of ouder of heb je 
een ziektegeschiedenis met bijvoorbeeld maag-, 
hart- of nierklachten, dan kunnen bijwerkingen 
een gevolg zijn. Daarom zullen artsen als dat  
nodig is een preventief middel meegeven, zoals 
een maagbeschermer.”

Opiaten: alleen als kuur
Werken paracetamols en NSAID’s onvoldoende, 
dan kan de derde stap op de pijnladder volgen: 
opiaten. “Tramadol, morfine en oxycodon zijn 
hier voorbeelden van, ze kunnen net die extra 

Stappenplan met de pijnladder
Van den Bemt: “Een arts die pijn behandelt, wil 
eerst weten wat de oorzaak van pijn is. Is deze 
het gevolg van een ontsteking of is er een andere 
oorzaak, zoals zenuwpijn?” Als er geen sprake is 
van zenuwpijn, vallen artsen doorgaans terug op 
de zogeheten pijnladder van de Wereldgezond-
heidsorganisatie WHO. “Dit is een stappenplan 
dat begint met een pijnstiller met de minste kans 
op bijwerkingen, paracetamol. De volgende stap 
is een ontstekingsremmer, daarna volgt de inzet 
van opiaten.”
Paracetamol heeft een pijnstillende en koortswe-
rende werking, het middel kent geen of nauwe-
lijks bijwerkingen. “Toevoegingen als cafeïne of 
codeïne zorgen niet voor extra pijnstilling, ze 
kunnen juist extra bijwerkingen geven. Dan kun 
je net zo goed een kop koffie erbij pakken.”
Neem bij het bestrijden van pijn – dus ook bij 
rugklachten als lage rugpijn, een hernia of inge-
zakte wervels – per keer twee tabletten in van 
500 milligram, drie tot vier keer daags. “Houd dit 
liefst één tot twee weken achtereen vol, tot de 
pijn is verdwenen. Soms neigen mensen ernaar 
slechts één tablet in te nemen, omdat het getal 
500 hoog klinkt. Maar weet dan: zo’n lage dosis 
werkt lang niet altijd afdoende. Of ze geven de 
voorkeur aan bijvoorbeeld de ontstekingsrem-
mer diclofenac, 50 mg. Dat klinkt als een lagere 

je bijvoorbeeld ergens voor moet vluchten, zal je 
lichaam stofjes produceren die ervoor zorgen dat 
je minder pijn ervaart. 
De derde ring staat voor pijnbeleving. Van den 
Bemt: “Neem twee wielrenners in een loodzware 
Touretappe. De winnaar van die dag zal anders 
op pijn reageren dan de verliezer. Je omgeving 
beïnvloedt de mate van pijnbeleving. De vierde 
en laatste cirkel betreft pijngedrag. Zoals eerder 
aangestipt: waar de een zucht bij ieder pijntje, 
gaat de ander eraan onderdoor.
Farmacologen geven pijnstillers op basis van 
de tweede ring: de ervaren pijn. Van den Bemt: 
“Waaraan ik direct toevoeg: pillen op zich zijn 
geen langdurige oplossing. Ze zorgen alleen dat 
er minder pijnprikkels aan de hersenen worden 
doorgegeven. Hierdoor ervaart iemand minder 
pijn.”
Het uiteindelijk doel is dat de pijn zo kort moge-
lijk aanhoudt. Zorgverleners proberen hierbij te 
helpen. Ze streven ernaar dat het beschadigde 
lichaam van de patiënt zich herstelt en zetten er 
tegelijkertijd op in dat diens pijnbeleving en het 
pijngedrag veranderen. Hoe? Door gebalanceerd 
de juiste pijnstillers voor te schrijven.

Advies van apotheker Bart van den 
Bemt bij acute rugpijnklachten
Lage rugpijn 
“Soms vragen mensen of het zin heeft om spierverslappers 

(benzodiazepinen) te slikken, zoals temazepam, oxazepam 

of diazepam. Mijn korte reactie: niet doen! Je raakt er versuft 

van, de kans op vallen neemt toe en je mag er niet mee au-

torijden. Uit geen enkel onderzoek blijkt dat ze zinvol zijn.”

Hernia
“Hoewel bij een hernia vaak ook zenuwen zijn bekneld, 

raden we pillen tegen zenuwpijn meestal niet aan. Studies 

tonen aan dat ze doorgaans geen meerwaarde geven. Bij 

driekwart van de mensen herstelt de hernia binnen drie 

maanden vanzelf. Zo niet, dan is een operatie te overwegen.

Een injectie met steröiden zoals methylprednisolon, triam-

cinolon of dexamethason kan overwogen worden wanneer 

zelfs opiaten onvoldoende helpen of wanneer een operatie 

niet mogelijk is. 

Tramadol werkt als een opiaat en ook een beetje tegen 

zenuwpijn. Maar het nadeel is dat het kan leiden tot ob-

stipatie, benauwdheid én soms tot versuffing. Ook kan het 

psychische bijwerkingen hebben. Overleg met je arts over 

starten met een lage dosis.”

Wervelinzakking
“De behandeling is afhankelijk van de oorzaak. Als er 

sprake is van botontkalking, dan richt de arts 

zijn behandeling hierop, bijvoorbeeld door de 

botaanmaak meer in balans te brengen 

of door verdere botafbraak af te 

remmen. Anders is behandeling 

volgens de WHO-pijnladder de 

aangewezen therapie.”

WHO pijnladder
De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft de pijnladder in 

1986 ontworpen voor behandeling van pijn bij kanker. Hij bleek 

breder toepasbaar en werd overgenomen voor behandeling 

van andere soorten pijn. Het principe van de pijnladder: niet 

het stadium van de ziekte, maar de mate van pijn bepaalt de 

zwaarte van de pijnstiller. Te beginnen met een lichte pijnstiller, 

en als de pijn blijft opspelen, overstappen naar zwaardere 

middelen. De keuze van de pijnstillers is in de richtlijnen in de 

loop van de jaren wel aangepast, maar het principe van de 

pijnladder bestaat nog steeds.

“Soms nemen 
  mensen maar één 
paracetamol. 
   Zo’n lage dosis is  
 echter lang niet 
altijd genoeg”
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Apotheker Bart van den Bemt: “Maagklachten kunnen altijd optreden, al 

dan niet veroorzaakt door geneesmiddelengebruik. Tramadol is een matig 

sterke pijnstiller die wordt gebruikt bij hevige pijn, zoals na een operatie, 

gewrichtspijn of zenuwpijn. Een vervelend drukgevoel op de maag is een 

zeldzame bijwerking van het middel. Tot een week na gebruik kan dit ge-

voel aanhouden. U geeft aan het middel vorig jaar geslikt te hebben. In dit 

geval kan ik met zekerheid zeggen dat uw maagklachten niet een gevolg 

van tramadolgebruik zijn. 

U geeft ook aan sucralfaat te slikken, een middel dat wordt gebruikt bij 

maagklachten. Had u wellicht al maagklachten? Want bij tramadol zal een 

arts dit niet standaard voorschrijven. Speelt of speelde er mogelijk al iets 

anders?

Ook omeprazol is een maagbeschermer. Vooral oudere mensen gebrui-

ken deze als ze ook ontstekingsremmers slikken. Dit middel vermindert de 

maagzuuraanmaak. Ik zie nog weleens dat mensen onnodig een middel als 

omeprazol blijven doorslikken, ook al zijn ze al gestopt met het slikken van 

ontstekingsremmers. In dat geval kan omeprozal nog kort, een paar dagen, 

maagzuurklachten geven. Vervelend, maar gelukkig van tijdelijke aard.”

Goede balans
Van den Bemt blijft het benadrukken: zorg bij het 
voorschrijven én innemen van pijnstillers voor 
een goede balans. “Gebruik ze niet te vaak op een 
dag en niet te langdurig, maar slik er ook niet te 
weinig van. Vermijd in elk geval dat de pijn niet 
goed wordt behandeld en langer dan drie maan-
den aanhoudt.” 
Pijn kan namelijk chronisch worden als een 
patient geen goede pijnstilling krijgt. “De pijn 
blijft dan aanwezig, zelfs wanneer de reden voor 
de pijn al weg is. In de hersenen blijft de pijn-
prikkel dan prikkelen terwijl de echte pijnprikkel 
verdwenen is.” 

Beweging moet ook 
Van welke soort pijn ook sprake is, uiteindelijk 
zijn pillen slechts een onderdeel van de pijnbe-
handeling, zeker bij langdurige pijn. Een deel van 
de oplossing zit ook in het eigen gedrag, bena-
drukt Van den Bemt. “Leef zo gezond mogelijk. 
Luister goed naar je lichaam. Ga niet overactief 
bewegen, doe wel wat, ondanks de pijn. Maar 
wees niet onnodig passief, beweeg juist binnen je 
mogelijkheden. Alleen rust houden is niet goed. 
Overleg met een arts of houdingsdeskundigen 
over de soort bewegingen die je kunt maken en in 
welke mate.”

Bart van den Bemt (1972) is openbaar apotheker 

en klinisch farmacoloog. Hij werkt bij de Sint Maartenskliniek 

in Nijmegen, gespecialiseerd in de behandeling van 

aandoeningen op het gebied van houding en beweging. Sinds 

2020 is Van den Bemt bijzonder hoogleraar Perzonalized 

Pharmaceutical Care aan de Radboud Universiteit/het 

Radboudumc. Zijn doel is om op een wetenschappelijk gerichte 

en innovatieve manier het geneesmiddelengebruik effectiever, 

veiliger en doelmatiger te maken. 

 “Opiaten zijn een fantastisch middel bij acuut
          veel pijn. Maar zet ze in als kuur: tijdelijk”

“Als een patiënt 
    geen goede 
pijnstilling krijgt, 
 kan de pijn 
   chronisch worden”

pijnstilling geven die prettig is voor de patiënt. 
Opiaten kunnen ook tijdelijke verergeringen van 
chronische pijn verlichten.”
Een belangrijke bijwerking van opiaten is ver-
stopping. Eet daarom in die periode vezelrijke 
voeding en drink veel. Ter ondersteuning kan 
een extra middel worden voorgeschreven om 
de stoelgang te bevorderen. Andere mogelijke 
bijwerkingen zijn benauwdheid, versuffing, slape-
righeid, een verminderd reactievermogen en een 
droge mond.
De afgelopen jaren verschenen er alarmerende 
berichten in de media over toegenomen gebruik 
van opiaten. Dit zou leiden tot overdosering en 
daarmee ook tot een hogere kans op verslaving. 
“Dit speelt vooral in Amerika, waar twee keer 
zoveel opiaten worden voorgeschreven. Ook bij 
ons was tot een paar jaar geleden sprake van een 
toename. Daarna begonnen artsen er minder van 
voor te schrijven”, zegt Van den Bemt.
“Allereerst: opiaten zijn een fantastisch middel 
bij acuut veel pijn. Maar zet ze in als kuur, dus 
tijdelijk. Doseer niet te hoog, maar ook niet te 
laag. Zowel artsen als patiënten met veel pijn zijn 
zich hier, mede door alle verhalen, veel meer van 
bewust. Ze zijn allebei voorzichtiger geworden.”

Apotheker Bart van den Bemt: “Rosuvastatine ver-

laagt cholesterol en andere vetten in het bloed. Soms 

zie je spierklachten optreden, maar dat is zeldzaam. 

Mijn tactiek zou zijn om de situatie uit te dagen, om 

te testen wat er gebeurt als u tijdelijk stopt met het 

middel. Doe dit in overleg met uw arts! Wat gebeurt er 

in die periode, gaan de klachten weg? Start vervolgens 

na vier weken weer met rosuvastine. Komen de klach-

ten weer terug? In dat geval is de kans groot dat dit 

medicijn de veroorzaker is.

Eerlijk gezegd acht ik de kans niet groot dat het medi-

cijn de veroorzaker is van deze klacht. Maar wilt u het 

uitsluiten, dan is deze test een goede methode.”

Rugklachten door
mijn medicijnen?

Ik heb lage rugklachten die doortrekken 

naar de heup. Vanwege een eerder 

hartinfarct slikte ik dagelijks rosuvastatine 

focus tabletten, 40 mg. Mijn gemeten 

cholesterolwaarden zijn als volgt: LDL 1.6, 

HDL 1.3. Kun je rugklachten krijgen van 

rosuvastatine of van andere medicijnen?

Heb ik maagpijn 
door tramadol?

Ik heb vorig jaar een tijdje tramadol 

gebruikt vanwege rugklachten. Nu  

heb ik ineens pijnklachten rechts 

onder mijn ribben, bij de maagstreek. 

Kan dat komen door de tramadol? 

Ik gebruik de maagbeschermer 

omeprazol 40 mg en zakjes 

sucralfaat 1 g. vier maal per dag.
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