
Geïnformeerde toestemming voor de 
opstart van sterke opiaten

Beste mevrouw/mijnheer,


Uw arts is van mening dat uw pijnprobleem mogelijks goed zal reageren op een behandeling met 
sterke pijnstillers op basis van morfine. 


Zulke medicatie kan echter heel wat ongewenste effecten met zich meebrengen, zowel op korte 
als op lange termijn. 


De bedoeling van het opstarten van zulke behandeling is uw levenskwaliteit te verbeteren. Opdat 
u minder pijn zou ervaren waardoor u mogelijks meer zou kunnen bewegen en mogelijks ook 
beter zou kunnen slapen. 


Sommige mensen kunnen echter onaangename bijwerkingen ervaren. Indien deze bijwerkingen 
ondanks alle voorzorgsmaatregelen na verloop van tijd de overhand nemen op het pijnstillend 
effect is het beter om deze medicatie opnieuw af te bouwen. Het is ook goed mogelijk dat er toch 
geen pijnstillend effect optreedt, verder gebruik is dan ook weinig zinvol. 


De meest frekwente van deze bijwerkingen zijn:


• Misselijkheid                   (tot 20%, maar deze verdwijnt meestal enkele dagen na de opstart)

• Constipatie                     (10%, uw arts kan hiervoor bijkomende medicatie voorschrijven)

• Sedatie en slaperigheid  (10%)

• Libidoverlies                    (<3%)


Verder is het ook belangrijk dat U:


• de bijsluiter goed leest

• de medicatie inneemt precies als voorgeschreven door uw arts.

• uw medicatie veilig opbergt, zeker buiten het bereik van kinderen

• ongebruikte medicatie niet laat rondslingeren 

• uw arts contacteert indien U ongerust bent over eventuele bijwerkingen

• uw medicatie niet doorgeeft aan anderen

• best alleen de medicatie opnieuw stopt in overleg met uw arts


Bovendien is het ook belangrijk dat U op de hoogte bent dat deze medicatie erg verslavend kan 
zijn. Deze afhankelijkheid, zoals zovele verslavingen, kan zowel lichamelijk als psychisch zijn. 
Indien U in het verleden reeds kampte met andere verslavingen, is het best om dit met uw arts te 
bespreken alvorens deze medicatie wordt opgestart. Uw arts zal er alles aan doen om dit risico op 
verslaving zo laag mogelijk te houden. 


Omwille van dit risico op verslaving vinden we het ook belangrijk om alle voorzorgsmaatregelen te 
treffen. Indien U een goed effect op uw levenskwaliteit ondervindt van deze medicatie na een 
drietal maanden zal de dosis omgezet worden naar een klever die U om de zoveel dagen dient te 
vervangen. Deze klevers hebben minder risico op verslaving. Deze medicatie zal vanaf dan 
slechts door één arts (bij voorkeur uw huisarts) worden voorgeschreven en slechts door één 
apotheker worden afgeleverd. Deze informatie zal in een soort van “overeenkomst” tussen U en 
uw arts worden neergeschreven. 


Mogen we vragen om deze geïnformeerde toestemming te tekenen?


Ik verklaar deze informatie omtrent de opstart van sterke opiaten te hebben gelezen en heb deze 
informatie volledig begrepen. Ik kreeg voldoende tijd om bijkomende vragen te stellen. Ik ga 
akkoord met de behandeling.
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