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Overzicht van de aanbevelingen 

1. Afbouwen van opioïden 

Het is niet mogelijk op basis van wetenschappelijk bewijs een aanbeveling te geven over: 

• specifieke afbouwschema’s, qua termijn tussen afbouwstappen of qua grootte van de afbouwstappen 

• adjuvante medicamenteuze behandeling, bijvoorbeeld met methadon of clonidine, ter vergroting van de slagingskans 

van het afbouwen 

• adjuvante niet-medicamenteuze behandeling, bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, mindfulness, 

ontspanningsoefeningen, ter vergroting van de slagingskans van het afbouwen 
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1. Afbouwen van opioïden 

Belangrijke Info 

Het is niet mogelijk op basis van wetenschappelijk bewijs een aanbeveling te geven over: 

• specifieke afbouwschema’s, qua termijn tussen afbouwstappen of qua grootte van de afbouwstappen 

• adjuvante medicamenteuze behandeling, bijvoorbeeld met methadon of clonidine, ter vergroting van de slagingskans van het 

afbouwen 

• adjuvante niet-medicamenteuze behandeling, bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, mindfulness, ontspanningsoefeningen, 

ter vergroting van de slagingskans van het afbouwen 

Specifiek afbouwschema 

Welke afbouwsnelheid en dosisverlaging per keer de voorkeur verdienen bij het afbouwen van opioïden is niet onderzocht. 

In theorie is de verwachting dat hoe geleidelijker patiënten de dosering verlagen, hoe minder zij last zullen hebben van 

ontwenningsverschijnselen. Een snel afbouwschema heeft in theorie als voordeel dat de patiënt sneller van het opioïd af kan 

zijn, maar een mogelijk nadeel is het risico dat er meer ontwenningsverschijnselen optreden, en mogelijk ook het risico dat de 

patiënt daardoor de dosering van opioïd weer verhoogt. Een langzamer afbouwschema heeft als mogelijk voordeel dat er 

minder ontwenningsverschijnselen optreden. Het nadeel is dat het afbouwen langer duurt. 

Varenicline 

We zijn onzeker over de voordelen (effectiviteit) van varenicline op grond van het onderzoek bij het afbouwen van opioïden. 

Ook over de nadelen (bijvoorbeeld over de veiligheid en bijwerkingen) biedt het onderzoek te weinig gegevens. Nadelen zijn er 

echter wel degelijk. Ten eerste zijn er voor patiënten met psychiatrische comorbiditeit en patiënten met hart- en vaatziekten 

zorgen over de veiligheid, omdat varenicline bij hen mogelijk voor een toename van de klachten zorgt. Dit is relevant, omdat 

psychiatrische comorbiditeit mogelijk relatief vaker voorkomt bij patiënten die afhankelijk zijn van opioïden. Ten tweede komen 

volgens de KNMP Kennisbank bijwerkingen, vooral misselijkheid, regelmatig voor bij vareniclinegebruik. 

Een ander nadeel is dat varenicline niet geregistreerd is voor ondersteuning bij het afbouwen van opioïden en dus off-label is. 

Overige interventies 

Over andere medicatie en niet-medicamenteuze behandelingen is geen onderzoek gevonden. 

Voor- en nadelen 

De kwaliteit van bewijs was zeer laag voor varenicline. Over andere interventies is geen onderzoek gevonden. 

Kwaliteit van bewijs 

Specifiek afbouwschema 

De werkgroep verwacht dat patiënten prijs stellen op het afbouwen aan de hand van een afbouwschema. Hoewel er geen 

onderzoek verricht is naar een bepaald afbouwschema, kan een afbouwschema houvast geven. We verwachten dat patiënten 

voorkeur hebben voor een afbouwschema dat in samenspraak met hen is opgesteld en rekening houdt met hun voorkeuren. 

Aanvullende medicamenteuze behandeling 

We zijn onzeker zijn over de effectiviteit van varenicline bij het afbouwen van opioïden, terwijl er wel bijwerkingen kunnen 

optreden en er zorgen zijn over de veiligheid. Andere medicatie is niet onderzocht. Daarom denken we dat de meeste patiënten 

niet voor medicamenteuze ondersteuning bij het afbouwen van opioïden zullen kiezen (inschatting van de werkgroep). 

Aanvullende niet-medicamenteuze behandeling 

Waarden en voorkeuren 
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Rationale 

Specifiek afbouwschema 

Er is geen gerandomiseerd onderzoek naar de effecten van een bepaald afbouwschema. Op basis van het bewijs kan daarom geen 

aanbeveling gegeven worden over een specifiek afbouwschema. 

Wel is er consensus dat afbouwen individueel moet worden aangepast. Een afbouwschema waarbij gebruik wordt gemaakt van 

bestaande doseringen van het gebruikte opioïd kan daarbij houvast bieden, zowel voor de huisarts als voor de patiënt. 

Aanvullende medicamenteuze behandeling 

Het enige onderzoek dat is gevonden over adjuvante medicamenteuze behandeling bij het afbouwen van opioïden onderzocht het 

effect van varenicline. Dit onderzoek was echter zo klein dat we onzeker zijn over de effecten, veiligheid en bijwerkingen van 

varenicline bij het afbouwen van opioïden. Bovendien is varenicline niet geregistreerd voor deze indicatie, waardoor ook de 

wettelijke autoriteiten geen afweging tussen effectiviteit en veiligheid bij deze indicatie uitgevoerd hebben. Voor overige medicatie 

is er geen onderzoek gevonden, waardoor we hierover geen aanbeveling kunnen geven. 

Aanvullende niet-medicamenteuze behandeling 

Het aanleren van ontspanningsoefeningen, mindfulness of wandelen helpen mogelijk bij het omgaan met 

ontwenningsverschijnselen, ook al ontbreekt wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit hiervan. De werkgroep schat in dat 

een deel van de patiënten hiervoor zal kiezen. 

De kosten van de interventies zijn niet bepaald. 

De directe kosten voor het afbouwen met bestaande doseereenheden zijn naar verwachting lager dan de kosten voor het 

afbouwen met taperingstrips. De indirecte kosten hangen af van de effectiviteit en die is niet bekend. 

Resources 

Specifiek afbouwschema 

Een afbouwschema is voor patiënten aanvaardbaar als het in samenspraak met hen is opgesteld en niet te star wordt toegepast. 

Zo moet het mogelijk zijn om bijvoorbeeld bij veel onttrekkingsverschijnselen een pauze in te lassen (de dosis te stabiliseren). 

Aanvullende medicamenteuze behandeling 

Aangezien er geen bewijs is voor de werking van varenicline bij het afbouwen van opioïden, er wel mogelijke nadelen zijn, en 

het middel niet geregistreerd is voor deze indicatie, zal varenicline voor de meeste huisartsen en patiënten niet aanvaardbaar 

zijn. Ditzelfde geldt voor andere medicatie. 

Aanvullende niet-medicamenteuze behandeling 

Interventies zoals mindfulness, ontspanningsoefeningen of cognitieve gedragstherapie zullen voor veel huisartsen en patiënten 

aanvaardbaar zijn. 

Aanvaardbaarheid 

Specifiek afbouwschema 

Het is haalbaar om een afbouwschema met bestaande doseringen van opioïden op te stellen in samenspraak met de patiënt. 

Afbouwschema’s met taperingstrips zijn minder haalbaar, door onder meer praktische problemen rondom de productie en 

vergoeding. 

Aanvullende medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling 

Geen bijzonderheden. 

Haalbaarheid 
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Er is geen onderzoek gevonden naar de effecten van een niet-medicamenteuze interventie als ondersteuning bij het afbouwen van 

opioïden. Daarom kunnen we hierover geen aanbeveling doen. 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Volwassen patiënten in de eerste lijn die opioïden gaan afbouwen na langdurig gebruik 

Interventie:  varenicline 

Vergelijking 

(comparison):  placebo 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Comparator 
placebo 

Intervention 
varenicline 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Hoofdstudie. Baseline/vergelijking (controle): Controle-arm van de referentie gebruikt voor de interventie. Supporting 

references: [1], 

2. Risico op bias: ernstig. De onderzoeker was niet gerandomiseerd. Er was bovendien een grote uitval die niet goed verdeeld 

was over de groepen (3 van de 21 patiënten vielen uit, allen in de vareniclinegroep).. Inconsistentie: geen. Indirect bewijs: geen. 

Onnauwkeurigheid: zeer ernstig. Slechts één onderzoek met 21 deelnemers.. Publicatie bias: geen. 

Pijn 
3 weken 

 

Gemeten met: MPI Pain 
severity 

Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

21 patiënten in 1 

onderzoeken. 1 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 3 weken. 

41.3 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

34.6 
(Gemiddelde) 

MD 4 lager 

CI 95% 

Zeer laag 
door ernstige 

risico op bias, door 
zeer ernstige 

onnauwkeurigheid 
2 

We zijn onzeker over een 
verschil. 

Duur van 

afbouwen 
3 weken 

 

Gemeten met: aantal dagen 

Gebaseerd op data van: 
21 patiënten in 1 

onderzoeken. 3 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 3 weken. 

15 
aantal dagen 
(Gemiddelde) 

Verschil: 

18 
aantal dagen 
(Gemiddelde) 

MD 3 hoger 

CI 95% 

Zeer laag 
door ernstige 

risico op bias, door 
zeer ernstige 

onnauwkeurigheid 
4 

We zijn onzeker over een 
verschil. 

Onttrekkingsvers

chijnselen 
3 weken 

 

Gebaseerd op data van: 
21 patiënten in 1 

onderzoeken. 5 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 3 weken. 

In het onderzoek is de Clinical Opiate 
Withdrawal Scale (COWS) gebruikt. Er 

is echter geen gemiddelde score in 
beide groepen bepaald. De mediane 

regressiecoëfficiënt van de score in de 
vareniclinegroep was -0,116 (IQR 

-0,248 tot 0,025) en in de placebogroep 
0,086 (IQR -0,264 tot 0,332). 

Zeer laag 
door ernstige 

risico op bias, door 
zeer ernstige 

onnauwkeurigheid 
6 

We zijn onzeker over een 
verschil. 

Bijwerkingen 
3 weken 

 

Gebaseerd op data van: 
21 patiënten in 1 

onderzoeken. 7 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 3 weken. 

In het onderzoek werden geen 
bijwerkingen geobserveerd. Geen 

enkele patiënt klaagde over 
misselijkheid. 

Zeer laag 
door ernstige 

risico op bias, door 
zeer ernstige 

onnauwkeurigheid 
8 

We zijn onzeker over een 
verschil. 
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