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Vragen van het lid Pia Dijkstra (D66) aan de Minister voor Medische Zorg
over het bericht dat in Nederland steeds vaker zware pijnstillers worden
voorgeschreven (ingezonden 25 juli 2018)
Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «De dokter als dealer: «In Nederland is allang
sprake van een stille opioïde-epidemie»»? Wat is uw reactie op dit bericht?1
Vraag 2
Herkent u het beeld dat het aantal patiënten dat oxycodon krijgt voorgeschreven in zes jaar tijd is verdrievoudigd? Wat vindt u van deze ontwikkeling?
Kunt u aangeven hoe het totale gebruik van opioïden zich in dezelfde periode
heeft ontwikkeld? Wat is uw waardering van deze ontwikkeling?
Vraag 3
Klopt het dat ziekenhuizen een betere score krijgen wanneer patiënten minder
pijn ervaren? Bent u van mening dat dit een prikkel creëert om sterkere
pijnstillers voor te schrijven? Zo ja, hoe gaat u deze prikkel wegnemen?
Vraag 4
Wat vindt u ervan dat meerdere ziekenhuizen op hun website in de folder
«Feiten en fabels over morfine en andere opioïden» stellen dat de kans op
verslaving bij gebruik van opioïden zeer klein is?2
Vraag 5
Herkent u het beeld zoals geschetst in het Volkskrant-artikel dat 1,3 miljoen
mensen in Nederland jaarlijks opioïden gebruikt? Herkent u het beeld dat 10
tot 20 procent van de patiënten die opioïden gebruikt, verslaafd raakt?
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Volkskrant, 21 juli 2018, «De dokter als dealer: «In Nederland is allang sprake van een stille
opioïde-epidemie».
«Fabels en Feiten over morfine en andere opioïden». Door verschillende ziekenhuizen via de
website beschikbaar gesteld:
– het Jeroen Bosch Ziekenhuis (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/website/
patientenfolders/ONC/ONC-007%20Morfine%20fabels%20en%20feiten.pdf);
– het Erasmus MC (https://www.erasmusmc.nl/kenniscentrum-palliatieve-zorg/4268984/
3063758/fabels);
– het St Antoniusziekenhuis (https://www.antoniusziekenhuis.nl/morfine-en-andere-opioidenfabels-feiten).
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Vraag 6
Kunt u aangeven hoe het aantal patiënten met een opioïden-verslaving zich
de afgelopen tien jaren heeft ontwikkeld? Kunt u aangeven hoeveel patiënten
in dezelfde periode jaarlijks in Nederland zijn overleden als gevolg van
gebruik van opioïden? Wat gaat u doen om deze trend te kenteren?
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