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MORFINE CASSETTE 
 

1 Werking en toepassingen 

Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt? 
Deze medicatie-cassette is speciaal voor u in de apotheek gemaakt. De werkzame stof in morfine 
cassette is morfine. Dit middel wordt gebruikt bij hevige pijn. Door morfine voelt u pijn minder en 
reageert u rustiger op pijn. 
 
De medicatie-cassette met morfine wordt geplaatst in een pomp. Deze drukt de voorraad pijnstiller in 
de loop van enkele dagen leeg. U krijgt dan continu morfine toegediend, zodat u een gelijkmatige 
pijnstilling ondervindt. 
 
Een voordeel van een medicatie-cassette in plaats van een ziekenhuisinfuus is dat u niet aan bed 
gebonden bent. Het pompje met de medicatie-cassette is een klein handzaam apparaatje wat u bij u 
kunt dragen met een draagband of riem. 
 
De arts zal deze methode van pijnstilling meestal alleen voorstellen als pijnstillers in tabletten, drank, 
capsules, zetpillen of pleisters niet voldoende meer werken, niet mogelijk zijn of als u deze niet goed 
verdraagt. 
 
Meestal heeft u zelf controle over de pijnstilling. Op het pompje zit dan een knop waarmee u een extra 
dosering kunt geven, als de pijn mocht doorbreken. Vaak is het ook mogelijk om de inloopsnelheid 
van het infuus, binnen bepaalde grenzen, zelf te regelen. De arts of verpleegkundige zal hierover van 
tevoren een afspraak met u maken. 
 
Het pijnstillende effect begint binnen anderhalf uur na eerste toediening en houdt daarna continu aan. 
 

2 Bijwerkingen 

Op welke bijwerkingen moet ik letten? 
Over het algemeen wordt dit middel goed verdragen. Onderstaande bijwerkingen kunnen soms 
optreden bij daarvoor gevoelige personen. Neem contact op met uw arts als u wel veel hinder van de 
bijwerkingen ondervindt, of als u andere hinderlijke bijwerkingen ervaart. 
 
De eerste tijd dat u morfine gebruikt of bij een verhoging van de dosering: 
Regelmatig 

• Misselijkheid en braken. 

• Duizeligheid. 
Deze bijwerkingen gaan meestal over als u na enkele dagen aan het middel gewend bent geraakt. 
 
De volgende bijwerkingen kunnen eventueel wel langer voortduren: 
Regelmatig 

• Sufheid, slaperigheid en een verminderd reactievermogen. 
 
Soms 

• Roodheid op de plaats van de naald. Raadpleeg de arts of verpleegkundige als u hier last van 
krijgt. 

• Verstopping. Hiertegen kunt u laxeermiddelen gebruiken. Meestal schrijft de arts ze tegelijk 
met de morfine voor. Als u geen laxeermiddelen heeft gekregen, mag u de arts of apotheker 
er gerust om vragen. 

• Droge mond. 

• Moeilijker kunnen plassen. 

• Minder makkelijk kunnen ademhalen. 
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• Verwardheid. 

• Door het verdwijnen van de pijnprikkels heeft u meer kans dat u niet merkt als uw huid 
beschadigd raakt. Als u bedlegerig bent is het verstandig goed op te letten op mogelijke 
doorligplekken. De thuiszorgverpleegkundige kan u advies geven om doorliggen te 
voorkomen. 

 
Zelden 
Overgevoeligheid. Dit kan zich uiten als jeuk of galbulten. Neem dan contact op met uw arts. 
Bij kleine kinderen is er gevaar voor het optreden van stuipen, ademhalingsmoeilijkheden en een te 
lage bloeddruk. 
 
Mocht u deze bijwerkingen bij uzelf merken, meld het dan aan de thuiszorgverpleegkundige of arts. 
Mogelijk heeft u er minder last van als de dosering wordt aangepast. 
 

3 Hoe, wanneer en hoelang? 

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken? 

• Het infuus zal door een arts of een verpleegkundige worden ingebracht. Deze zullen ook 
aangeven hoe u de pomp moet bedienen. 

• De naald zal eens in de 1 of 2 weken verwisseld moeten worden door een verpleegkundige of 
de arts. Raadpleeg de arts of verpleegkundige bij vocht onder de pleister, irritatie, bij harde 
plekken of een wittige vlek onder de pleister. Dan moet de naald waarschijnlijk eerder 
verwisseld worden. 

Wanneer? 

• De arts zal u instrueren over de precieze hoeveelheden die u toe kunt dienen. Vertel de arts 
als u vindt dat de pijnstiller onvoldoende werkt. Mogelijk moet de dosering worden aangepast. 

Hoelang? 

• Dit wordt door de arts beslist. 

• De vloeistof in de cassette is beperkt houdbaar. Kijk op het etiket voor de uiterste 
gebruiksdatum. 

 

4 Dosis vergeten? 

Wat moet ik doen als ik als ik een dosis ben vergeten? 
Het is van het uiterste belang dat u de medicatie-cassette tijdig laat wisselen. Als dit te laat gebeurt of 
als de medicatie-cassette leeg is, kan de pijn terugkeren of verergeren omdat u dan niet meer 
voldoende van dit middel krijgt toegediend. Neem op tijd contact op met de arts als een nieuwe 
cassette nodig is. De apotheek heeft één of meer dagen tijd nodig om een nieuwe cassette te maken. 
 
Als de behandeling met dit middel wordt onderbroken 
Als u het gevoel heeft dat uw pompje niet goed werkt, kunt u het beste uw behandelaar bellen. Het 
pompje kan haperen of de batterijen kunnen op zijn. Meestal verschijnt er een code op het schermpje 
(display) van de pomp. Maar ook kan de naald niet meer goed zitten. Het is belangrijk dat u en uw 
huisgenoten weten in welke gevallen u contact moet opnemen. Leg de namen en telefoonnummers 
van uw behandelaars bij de telefoon. 
 
Heeft u te veel van dit middel toegediend gekregen? 
Het is heel belangrijk dat u en degene die u verzorgt de tekenen van overdosering kunnen herkennen. 
Dit kan optreden als het pompje niet goed werkt. Vertel het uw arts onmiddellijk als dit op u van 
toepassing is of als u tekenen van overdosering. 
Symptomen van overdosering zijn zeer vernauwde pupillen (“pin-point pupillen”), verminderde 
ademhaling en daling van de bloeddruk. In ernstige gevallen kunnen shock en coma optreden. Indien 
u overdosering vermoedt of bemerkt dient u onmiddellijk een arts te waarschuwen. Vertel de arts dat u 
of de patiënt morfine gebruikt. De arts kan u dan verder op de juiste manier behandelen. 
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Als u stopt met het gebruik van dit middel 
Als u moet stoppen met dit geneesmiddel, mag dit alleen gebeuren door uw arts.  
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts 
of apotheker. 
 

5 Autorijden, alcohol, voeding 

Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan... 
 
Autorijden? 
Het kan gevaarlijk zijn deel te nemen aan het verkeer als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door 
bijwerkingen, zoals slaperigheid, sufheid en verminderd reactievermogen. 
 
alcohol drinken?  
Alcohol versterkt het versuffende effect van dit middel. Ook als u hier niets meer van merkt, omdat u 
gewend bent geraakt aan morfine, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf worden. Beperk daarom 
het gebruik van alcohol en drink het liever niet. 
 
alles eten?  
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen. 
 

6 Wisselwerking 

Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen? 
De medicijnen met de belangrijkste wisselwerkingen zijn andere middelen die het reactievermogen 
verminderen, een middel gebruikt bij hiv-infecties en middelen die de werking van opiaten tegengaan. 

• Vanwege het krachtsverlies in de spieren is het niet verstandig om andere geneesmiddelen te 
gebruiken die de spieren verslappen. Dit zijn bijvoorbeeld bepaalde slaap- en rustgevende 
middelen, zoals temazepam, diazepam en oxazepam. Overleg met uw arts of met de 
apotheek als u slaap- of rustgevende middelen wilt gebruiken. Ook versterken deze middelen 
de sufheid. 

• Ritonavir (Norvir, Kaletra), een middel tegen hiv-infectie kan de bijwerkingen van morfine 
versterken. Overleg met uw arts als u dit merkt. 

• Naltrexon (Nalorex, Revia) gaat de werking van morfine tegen. Raadpleeg uw arts. 
 

7 Zwangerschap en borstvoeding 

Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef? 
 
Zwangerschap 
Over het algemeen zal kortdurend gebruik tijdens de eerste acht maanden van de zwangerschap 
geen schade toebrengen aan het ongeboren kind. Langdurig gebruik heeft het risico dat de baby 
verslaafd is en kort na de geboorte ontwenningsverschijnselen krijgt. Gebruik dit middel in ieder geval 
niet na de achtste maand. Het kan namelijk de ademhaling van de baby bemoeilijken na de geboorte. 
Bovendien vertraagt morfine de bevalling. 
Meld het in ieder geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Zo 
mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander middel. 
 
Borstvoeding 
U kunt veilig borstvoeding geven, als u dit middel kortdurend gebruikt. Meestal wordt een 
morfinecassette echter langdurend gebruikt. Dan is er een kleine kans op wiegendood van de baby. 
Daarom raadt men af om borstvoeding te geven tijdens langdurend gebruik van morfine. 
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8 Wanneer niet gebruiken? 

Wanneer mag ik dit medicijn niet gebruiken? 
U mag dit middel niet gebruiken: 

• Wanneer u eerder overgevoelig heeft gereageerd op morfine. 

• Bij plotseling optredende ernstige benauwdheid. 
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
Neem in de volgende situaties contact op met uw arts voordat u dit middel krijgt toegediend: 

• Als u last heeft van een vergrote prostaat. De klachten met plassen kunnen door dit middel 
verergeren. 

• Als u lijdt aan een luchtwegaandoening, zoals astma of longemfyseem. De 
benauwdheidsklachten kunnen verergeren. 

 
Zie voor meer informatie ook de rubrieken 'Bijwerkingen' en 'Zwangerschap en borstvoeding'. 
 

9 Stoppen 

Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen? 
Behandeling met dit middel mag niet plotseling worden gestopt, overleg met uw arts wanneer u wil 
stoppen met de behandeling. 
 

10 Samenstelling 

Wat zit er in dit medicijn? 
Morfine cassette bevat morfine hydrocloride, verder bevat de injectievloeistof natriumchloride en water 
voor injectie. 
 

11 Bewaren 

Hoe moet ik dit medicijn bewaren? 

• Bewaar de medicatie-cassette zoals op de verpakking staat. Dit is in de koelkast (2-8 ºC), niet 
in de vriezer. 

• Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op 
de medicatie-cassette 

• Na eerste opening: het product moet onmiddellijk worden gebruikt. 

• Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat de oplossing niet helder en niet vrij van vaste 
deeltjes is. 

 
Als u nog vragen heeft, kunt u terecht bij uw apotheker. 
 

12 Overige informatie 

Deze informatie is bedoeld om u op eenvoudige wijze globaal inzicht te verschaffen in de 
voorgeschreven medicatie. De tekst is niet bedoeld volledig te zijn en u kunt er geen rechten aan 
ontlenen.  
Voor volledige informatie verwijzen wij u naar de bijsluitertekst of kunt u informatie inwinnen bij de 
ziekenhuisapotheek. Het is belangrijk om problemen bij gebruik van dit geneesmiddel te melden 
aan uw arts of verpleegkundige. Dit zal het verantwoord gebruik van dit middel bevorderen. 
Voor meer vragen over dit geneesmiddel kunt u contact (laten) opnemen met de ziekenhuisapotheek. 
Telefoon: 0478-509200, fax: 0478-509215, e-mail: info@brocacefziekenhuisfarmacie.nl 
 
 


