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Inleiding

U heeft deze brochure ontvangen om u en uw
omgeving in te lichten over het goede gebruik
van Abstral® (fentanyl) in de behandeling van
doorbraakpijn veroorzaakt door kanker. 
U kan er informatie vinden omtrent het opstarten
van de behandeling, de wijze van toediening, 
de bewaringsvoorschriften en de belangrijkste
mogelijke bijwerkingen en de te nemen
maatregelen in geval van overdosering. 
De brochure bevat ook een lijst met de meest
voorkomende vragen en antwoorden.

Indien u bijkomende vragen of twijfels heeft, kan u
de bijsluiter in de doos van het geneesmiddel
raadplegen. U kan ook raad vragen bij uw dokter
of uw apotheker.

Samenvatting

1. Wat is doorbraakpijn (DBP) te wijten aan 
kanker ?

2. Hoe beginnen met de Abstral®-behandeling ?

3. Hoe moet Abstral® gebruikt worden ?

4. Bewaarvoorschriften voor Abstral®

5. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen ? 

6. Meest voorkomende vragen / antwoorden

7. In geval van nood

8. Lexicon

9. Bijsluiter van Abstral® in bijlage

Doel van dit materiaal  
(RMA of Risk Minimisation Activities):

Deze informatie maakt deel uit van het Belgische 
risicobeheerplan, dat informatiemateriaal beschikbaar stelt aan 
gezondheidszorgbeoefenaars (en patiënten).  Deze bijkomende 
risicobeperkende activiteiten hebben als doel een veilig en 
doeltreffend gebruik van Abstral® te waarborgen en moeten 
volgende belangrijke onderdelen bevatten: 

Informatiemateriaal voor gezondheidszorgbeoefenaars, patiënten, 
en/of zorgverleners  in de vorm van een Gids voor Zorgverleners 
en een Brochure voor de Patiënt specifiek gericht op het inperken 
van de volgende risico’s: ademhalingsdepressie, misbruik, 
medicatiefouten, drugsverslaving, drugsmisbruik, off-label gebruik, 
drugsafwijking, overdosis, accidentele blootstelling, en serotonine-
syndroom geïnduceerd door de interactie tussen fentanyl en 
serotonerge geneesmiddelen.

Productinformatie wordt ook gegeven aan de patiënten en de 
zorgverleners, met de nadruk op: 

- het belang van het zeer zorgvuldig opvolgen van de 
gebruiksinstructies, in het bijzonder met betrekking tot 
dosistitratie, en het belang van de geneesmiddelen niet te 
switchen zonder dosistitratie

- het risico van afhankelijkheid en misbruik

- mogelijke bijwerkingen bij gelijktijdig gebruik met andere 
geneesmiddelen

- het veilig gebruik, de opslag en het verstrekken van het 
geneesmiddel.
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Inleiding

U heeft deze brochure ontvangen om u en uw 
omgeving in te lichten over het goede gebruik 
van Abstral® (fentanyl) in de behandeling van 
doorbraakpijn veroorzaakt door kanker. U kan 
er informatie vinden omtrent het opstarten van 
de behandeling, de wijze van toediening, de 
bewaringsvoorschriften en de belangrijkste 
mogelijke bijwerkingen en de te nemen 
maatregelen in geval van overdosering. De 
brochure bevat ook een lijst met de meest 
voorkomende vragen en antwoorden.

Indien u bijkomende vragen of twijfels 
heeft, kan u de bijsluiter in de doos van het 
geneesmiddel of op de website van het 
Federaal agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten www.fagg-afmps.be  
raadplegen. U kan ook raad vragen bij uw 
dokter of uw apotheker.

Samenvatting
1. Wat is doorbraakpijn (DBP) te wijten aan kanker ?
2. Hoe beginnen met de Abstral®-behandeling ?
3. Hoe moet Abstral® gebruikt worden ?
4. Totale stopzetting van Abstral®

5. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen ?
6. Als u meer Abstral® heeft ingenomen dan  

was toegestaan
7. Bewaarvoorschriften voor Abstral®

8. Meest voorkomende vragen / antwoorden
9. In geval van nood
10. Lexicon
11. Bijsluiter 
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1. Wat is doorbraakpijn (DBP) te wijten 
aan kanker ?

2. Hoe beginnen met de Abstral®-
behandeling ?

Hoe kan men een DBP herkennen ?

• Een pijn die niet kan worden verlicht door het reeds voorgeschreven 
pijnstillend middel

• Hij duurt gemiddeld 30 minuten lang
• Het is een plotse en hevige pijn
• Het is meestal een onvoorzienbare pijn (maar kan ook veroorzaakt 

worden door een beweging, zoals stappen of hoesten)

Abstral® is een behandeling voor volwassen patiënten die reeds regelmatig 
sterke morfinederivaten nemen tegen chronische kankerpijn, maar bij wie een 
behandeling van doorbraakpijn noodzakelijk is. Bij twijfel, raadpleeg uw arts.

1. Wat is doorbraakpijn (DBP) te wijten 
aan kanker ?

Doorbraakpijn is een tijdelijke verergering van een chronische pijn, zelfs na 
uw gebruikelijke behandeling met morfinederivaten.

Het actieve bestanddeel van de sublinguale Abstral®-tabletten is fentanyl.  
Fentanyl behoort tot een groep krachtige analgetica, de opioïden.

De meeste kankerpatiënten ervaren pijn op een bepaald moment van de 
ziekte.

Uw dokter heeft u reeds een pijnstillend middel op basis van morfine 
voorgeschreven, dat helpt tegen de pijn die u continu ervaart (chronisch).

Maar u kan plotseling een pijnpiek ervaren, wat men noemt een Doorbraakpijn 
(DBP). Deze pijn wordt zo genoemd omdat hij niet verholpen wordt met het 
voorgeschreven basis-pijnstillend middel tegen uw chronische pijn.

Uw dokter heeft u Abstral® voorgeschreven, met fentanyl, om uw DBP te 
verzachten.

Licht uw naaste omgeving over deze behandeling in, zodat zij u kunnen 
helpen bij uw pijnbehandeling.

Abstral® kan gevaarlijk zijn voor elke persoon voor wie hij niet voorgeschreven 
is.

Abstral® mag alleen worden gebruikt bij kankerdoorbraakpijn. Abstral® 

mag niet worden gebruikt voor andere kortdurende pijn. Als u twijfelt , praat 
erover met uw behandelende arts.

Hoe kan men een DBP herkennen ?

• Een pijn die niet kan worden verlicht door het reeds voorgeschreven 
pijnstillend middel

• Hij duurt gemiddeld 30 minuten lang
• Het is een plotse en hevige pijn
• Het is meestal een onvoorzienbare pijn (maar kan ook veroorzaakt 

worden door een beweging, zoals stappen of hoesten)
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1. Wat is doorbraakpijn (DBP) te wijten 
aan kanker ?
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• Een pijn die niet kan worden verlicht door het reeds voorgeschreven 
pijnstillend middel
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2. Hoe beginnen met de Abstral®-
behandeling ?

De doorbraakpijn veroorzaakt door kanker is een zeer persoonlijke ervaring, 
die verschillend is voor elk individu; het is dus van essentieel belang om, 
samen met uw arts, de dosis te bepalen die u voldoende verlichting geeft.

Als u dit soort medicijnen nog niet ingenomen heeft, gebruik Abstral® niet 
omdat het het risico zou kunnen verhogen dat de ademhaling gevaarlijk 
langzaam en/of oppervlakking wordt of zelfs stopt.

Neem geen ander geneesmiddel op eigen initiatief om de pijn te verlichten.

Stop vooral het reeds voorgeschreven geneesmiddel voor uw chronische 
pijn,veroorzaakt door de kanker, niet (basispijnstiller).

Voor uw eerste inname van Abstral® zal uw arts u uitleggen hoe u het moet 
innemen om uw doorbraakpijn doeltreffend te behandelen.

Volg steeds nauwkeurig de instructies van uw arts bij het innemen ervan.  
Raadpleeg uw arts of apotheker bij twijfel.

Dit geneesmiddel kan UITSLUITEND gebruikt worden conform het medisch 
voorschrift.  Hij mag niet door een andere persoon ingenomen worden, want 
dit zou een GROOT risico kunnen vormen voor zijn gezondheid, vooral bij 
kinderen.

 Hoe moet de dosis bepaald worden die voor u 
verlichting brengt ?
Opdat Abstral® doeltreffend zou werken, zal uw arts u helpen bij het bepalen 
van de meest gepaste dosering voor de behandeling van uw doorbraakpijn.

Abstral® is beschikbaar in verschillende doseringen.  U zal misschien 
verschillende doseringen moeten proberen tijdens verschillende episodes van 
doorbraakpijn, vooraleer de meest gepaste dosis kan bepaald worden.  Uw 
arts zal u hierbij helpen en ervoor zorgen dat de juiste dosering wordt bepaald 
die u moet innemen.

Indien een dosering niet voldoende is om een adequate pijnstilling te bekomen, 
kan uw arts u vragen om een extra dosis in te nemen voor het behandelen van 
uw doorbraakpijn.  Neem geen extra dosis zonder instructies hiertoe van 
uw arts, want dit zou kunnen leiden tot overdosering.

In sommige gevallen kan uw arts u een dosis voorschrijven die bestaat 
uit verschillende tabletten in één keer.  Doe dit alleen als uw arts u dit 
voorschrijft.

 Wat moet men doen nadat de juiste dosis is  
bepaald ?
U heeft met uw arts de optimale dosis bepaald voor uw geval (de dosis die het 
best uw Doorbraakpijn kan verlichten).

Eén dosis Abstral® kan bestaan uit 1 of 2 tabletten. 
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3. Hoe moet Abstral® gebruikt worden ?

Abstral® is een sublinguaal tablet : hij wordt onder de tong geplaatst en zal
oplossen met het speeksel. De actieve substantie (fentanyl) wordt onmiddellijk
opgenomen in de bloedsomloop.

Volg nauwgezet die hieronder vermelde instructies.

Indien u twijfels heeft, neem dan contact op met uw arts of met uw apotheker.

Hoe moet de tablet uit zijn blisterverpakking
gehaald worden ?

Hoe moet u uw tablet innemen ?
Indien u een droge mond heeft, neem dan een slokje water om hem te
bevochtigen vooraleer de Abstral®-tablet in te nemen.

Plaats de Abstral®-tablet onmiddellijk en zo ver mogelijk onder de tong, en
laat hem volledig oplossen.
U mag niet op de tablet bijten, noch kauwen, noch zuigen, en u mag hem ook
niet inslikken. Dit zou de werking ervan kunnen verminderen. Probeer de tablet
niet te snijden. Houdt de Abstral®-tablet onder de tong totdat hij volledig
opgelost is.

Drink of eet niet vooraleer hij opgelost is en zolang u hem onder de tong voelt.

Drink geen pompelmoessap wanneer u Abstral® neemt.

1. Bewaar de tablet steeds
in zijn verpakking totdat 
hij gebruikt wordt 

(niet in een pillendoos 
bewaren).

2. Verwijder één van de 
blisters van de strip door
hem te plooien en te 
verwijderen langs de 
perforaties.

3. Plooi vervolgens de hoek
van de blister om de 
afscheiding van het 
aluminiumblad te 
vergemakkelijken.

Duw de tabletten van 
Abstral® niet doorheen 
het sluitplaatje om ze los 
te krijgen, want het risico
is groot dat ze dan 
beschadigd worden.

4. Maak het 
aluminiumblad los van 
de blister om de tablet 
uit te halen.

4. Bewaarvoorschriften voor Abstral® ?

Abstral® is een krachtig geneesmiddel dat gevaarlijk kan zijn, zelfs dodelijk,
vooral bij een kind na accidentele inname. Bewaar het daarom op een gesloten
plaats, buiten bereik en uit het zicht van elke andere persoon.

Abstral® moet bewaard worden in zijn oorspronkelijke strip, die hem
beschermt tegen vochtigheid.

Breng al de ongebruikte of verouderde Abstral®-tabletten bij uw apotheker
terug.

U mag deze dosis niet méér dan vier maal per dag innemen. U moet minstens 
2 uur wachten voordat een volgende  episode van doorbraakpijn kan 
behandeld worden met Abstral®. 

Uw arts zal u uitleggen hoe u te werk moet gaan.

 Wat moet men doen als de verlichting van uw DBP 
niet toereikend is ?
Indien de verlichting van de pijn ondanks uw behandeling niet toereikend is, 
neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Hij kan uw dosis aanpassen of 
een nieuwe dosering voorschrijven.

Pas zelf uw dosering niet aan.

Indien uw dosis nu doeltreffend is : neem dan uw basispijnstiller en ga 
verder met de nieuwe dosering Abstral®.

Indien de dosis nog steeds niet doeltreffend is : zal uw arts u helpen om 
een aangepaste nieuwe dosis Abstral® te bepalen .

3.Hoe moet Abstral® gebruikt worden ? 

Abstral® is een sublinguaal tablet : hij wordt onder de tong geplaatst en zal 
oplossen met het speeksel. De actieve substantie (fentanyl) wordt onmiddellijk 
opgenomen in de bloedsomloop via het slijmvlies.

Volg nauwgezet die hieronder vermelde instructies.

Indien u twijfels heeft, neem dan contact op met uw arts of met uw apotheker

 Hoe moet de tablet uit zijn blisterverpakking 
gehaald worden ?

1. Bewaar de 
tablet steeds in 
zijn verpakking 
totdat hij gebruikt 
wordt (niet in 
een pillendoos 
bewaren)..

2. Verwijder één van 
de blisters van de 
strip door hem 
te plooien en te 
verwijderen langs 
de perforaties..

3. Plooi vervolgens 
de hoek van 
de blister om 
de afscheiding 
van het 
aluminiumblad te 
vergemakkelijken.

 

4. Maak het 
aluminiumblad 
los van de blister 
om de tablet uit te 
halen.
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beschermt tegen vochtigheid.
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 Hoe moet u uw tablet innemen ?
Indien u een droge mond heeft, neem dan een slokje water om hem te 
bevochtigen vooraleer de Abstral®-tablet in te nemen.

Plaats de Abstral®-tablet onmiddellijk en zo ver mogelijk onder de tong, en 
laat hem volledig oplossen.

U mag niet op de tablet bijten, noch kauwen, noch zuigen, en u mag hem 
ook niet inslikken. Dit zou de werking ervan kunnen verminderen. Probeer 
de tablet niet te snijden. Houdt de Abstral®-tablet onder de tong totdat hij 
volledig opgelost is.

Drink of eet niet vooraleer hij opgelost is en zolang u hem onder de tong voelt.
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4. Totale stopzetting van Abstral® 
U moet uw Abstral®-inname stopzetten wanneer u geen doorbraakpijn 
meer ervaart.  U moet daarentegen uw basis pijnbehandeling verderzetten 
voor uw chronische kankerpijnen zoals voorgeschreven door uw arts. Bij het 
stopzetten van Abstral® kan u  ontwenningsverschijnselen ervaren, die te 
vergelijken zijn met de mogelijke bijwerkingen van Abstral®: angst, tremor, 
zweten, bleekheid, misselijkheid en braken. 

Indien u ontwenningsverschijnselen ervaart, of u zich zorgen maakt over 
uw pijnstilling, raadpleeg dan uw arts. Uw arts zal dan de nood evalueren 
voor een behandeling om de ontwenningsverschijnselen te verminderen of 
te verwijderen.  

Indien u verdere vragen heeft omtrent het gebruik van dit geneesmiddel, 
raadpleeg dan uw arts of uw apotheker.

5. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen ?
De bijwerkingen van Abstral® zijn vergelijkbaar met die van uw basispijnstiller. 
Indien u één van deze bijwerkingen ondervindt tijdens uw behandeling met 
Abstral®, gelieve dan uw arts of uw apotheker in te lichten.

Zij kunnen u helpen deze bijwerkingen te verminderen zonder dat de 
behandeling aan doeltreffendheid inboet.

 Serotonine Syndroom
Het risico op bepaalde bijwerkingen neemt toe als u reeds geneesmiddelen 
neemt zoals bepaalde antidepressiva of antipsychotica .

Het risico op bepaalde bijwerkingen kan toenemen als u geneesmiddelen 
zoals bepaalde antidepressiva of antipsychotica neemt (geneesmiddelen die 
worden gebruikt voor een aantal vormen van psychische nood of stoornis ) .

Zoals met andere soortgelijke pijnstillers , kan Abstral® interacties vertonen 
met deze geneesmiddelen en  kan u een aantal en een waaier van bijwerkingen 
ervaren, die kunnen worden teruggevonden in de patiëntenbijsluiter.
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5. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen ?

Uw arts zal u zeggen of Abstral® voor u geschikt is .

• Misselijkheid
• Vermoeidheid/slaperigheid
• Hoofdpijn
• Duizeligheid

De meest voorkomende bijwerkingen zijn de volgende :

Raadpleeg de bijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen.

 Verslavingsrisico
Zoals met uw basispijnstilling, kan u de behoefte voelen om de Abstral®- 
dosering te verhogen om een langere pijnstilling te ervaren bij de DBP.

Om het risico uit te sluiten van verslaving aan de behandeling, is het van 
cruciaal belang om de door uw arts voorgeschreven dosering van Abstral® 
te respecteren.

Indien de voorgeschreven dosering uw doorbraakpijn niet voldoende verlicht, 
raadpleeg dan uw arts om de volgende stappen overeen te komen.

Geef nooit uw medicatie aan iemand anders.

 Borstvoeding
Fentanyl kan in de moedermelk terechtkomen en kan bijwerkingen bij de 
zuigeling veroorzaken .

Gebruik geen Abstral® als je borstvoeding geeft .

Start de borstvoeding niet opnieuw op binnen 5 dagen na de laatste dosis 
van Abstral® .

6. Als u meer Abstral® heeft ingenomen 
dan was toegestaan: Overdosering

Indien u teveel Abstral®-tabletten zou innemen, of indien de dosering 
te hoog is, riskeert u een grote slaperigheid te ondervinden en 
moeilijk normaal en diep te kunnen inademen, waardoor u buiten 
adem zal geraken en zeer oppervlakkig en traag zal ademhalen.

In dat geval moet u als volgt handelen :
• Verwijder onmiddellijk de overblijvende tablet uit uw mond.
• Vraag hulp aan aanwezige personen bij u thuis, en leg de situatie uit.
• Neem contact op met uw arts, uw apotheker of het Antigifcentrum 

(070/245.245).
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5. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen ?
7. Bewaarvoorschriften voor Abstral® ?

Abstral® is een krachtig geneesmiddel dat gevaarlijk kan zijn, zelfs dodelijk, 
vooral bij een kind na accidentele inname. Bewaar het daarom op een 
gesloten plaats, buiten bereik en uit het zicht van elke andere persoon.

Abstral® moet bewaard worden in zijn oorspronkelijke strip, die hem 
beschermt tegen vochtigheid.

Breng al de ongebruikte of verouderde Abstral®-tabletten bij uw apotheker 
terug.

8. Meest voorkomende vragen / 
antwoorden

V. Wat moet ik doen als ik een ongewone of grote slaperigheid voel of 
als mijn ademhaling traag of oppervlakkig wordt (onvolledig)?

A. Neem contact op met uw arts of de spoeddienst van het dichtstbijzijnde 
ziekenhuis, of vraag aan uw omgeving om het te doen.

V. Wat moet ik doen als ik een bijwerking krijg na de inname van 
Abstral® ?

A. Neem contact op met uw arts die de bijwerking zal helpen verhelpen, terwijl 
een doeltreffende pijnstilling van uw DBP behouden blijft.

V. Wanneer moet ik Abstral® innemen ?

A. U moet de Abstral®-tablet innemen vanaf het begin van een doorbraakpijn, 
terwijl u de instructies van uw arts opvolgt.

V. Hoe lang duurt het vooraleer Abstral® werkt ?

A. Van zodra de tablet volledig is opgelost, begint Abstral® binnen de 10 
minuten na toediening te werken.

V. Maximum hoeveel DBP mogen op één dag behandeld worden met 
Abstral® ?

A. U mag maximum 4 doorbraakpijn-episodes per dag met Abstral® 
behandelen.

V. Wat moet ik doen indien ik blijf doorbraakpijn ondervinden ?

A. Contacteer uw arts, die de Abstral®-dosering zal aanpassen, of misschien 
uw huidige pijnstillingsbehandeling zal veranderen, of u zal doorverwijzen 
naar een pijnspecialist.
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9. In geval van nood :

 Overdoseringssymptomen zijn :
• Een extreme slaperigheid.
• Een trage en oppervlakkige ademhaling.

Indien u vermoedt dat iemand per ongeluk Abstral® heeft ingenomen 
of een te grote dosering dan toegelaten, moet u onmiddellijk de volgende 
maatregelen treffen :

 Onmiddellijk te nemen voorschriften
• Verwijder eventueel wat er van de tablet overblijft uit de mond.
• Neem onmiddellijk contact op met de dichtstbijzijnde spoeddiensten en het 

antigifcentrum.
• Laat de spoedarts weten dat de persoon fentanyl heeft ingenomen.
• Terwijl u op de dokter wacht, voorkom dat de persoon die te veel Abstral® 

heeft ingenomen in slaap valt door met hem te spreken of door hem soms 
door elkaar te schudden.

• Vergemakkelijk zo veel mogelijk de ademhaling door de luchtwegen vrij te 
maken.

 SPOEDDIENSTEN : 112
In geval van nood, bel 112 (dringende medische hulp) of het Antigifcentrum 
(070/245.245).

10. Lexicon :
 Doorbraakpijn : DBP

Plotselinge pijnpiek die niet verlicht wordt door de gewone 
pijnstillingsbehandeling.

 Pijnstiller : 
Een geneesmiddel dat de pijn verlicht.

 Chronische pijn : 
Permanente pijn (in tegenstelling tot de acute pijn die van korte duur is), die 
wordt behandeld met een basispijnstilling.

 Morfinederivaten : 
Sterke pijnstillende geneesmiddelen die behoren tot de morfine-groep 
(worden ook opioïden genoemd).
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11. Bijsluiter

De bijsluiter is beschikbaar op de website van het Federaal Agentschap voor 
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten: www.fagg-afmps.be




