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Wie denkt dat neuropathische pijn een 

zeldzaam fenomeen is, slaat de plank 

mis. Als we de uitkomsten van een 

Franse studie extrapoleren naar de Nederlandse 

situatie, lijdt één op de twintig volwassen 

Nederlanders aan neuropathische pijn.1 

Volgens dat Franse onderzoek, dat in 2008 in 

‘Pain’ verscheen, treft neuropathische pijn vooral 

laagopgeleide mannen en vrouwen tussen de 

50 en 64. Het onderzoek concludeert ook dat 

neuropathische pijn een ernstig probleem is. 

“Neuropathische pijn is intensiever en duurt 

langer dan niet-neuropathische pijn”, schrijven 

de onderzoekers in de laatste zinnen van hun 

publicatie.

Lijders aan neuropathische pijn worden soms 

overvallen door intense pijnscheuten. Het zenuw-

stelsel en de hersenen fabriceren door een defect 

op eigen houtje pijnsignalen. Dat defect kan een 

gevolg zijn van diabetes, vergiftiging, chemo-

therapie, beroertes of besmetting met een virus 

als Herpes Zoster. De pijnen lijken op elektrische 

schokken. Soms is het gevoel van pijn langdurig, 

en omschrijven patiënten de pijn als ‘een bran-

dend gevoel’. Bij de ene patiënt komt de pijn uit 

het niets, bij de andere roept een aanraking van 

de huid of een beweging de pijn op. In de meest 

extreme gevallen lijden mensen voortdurend pijn. 

Nieuwe behandelmethode 
Er is nog geen afdoende behandelmethode voor 

neuropathische pijn. Volgens overzichtsartikelen 

kunnen pijnstillers als opiaten, antidepressiva of 

andere medicijnen bij de helft van de patiënten 

de pijn en de aard van de klachten verminderen. 

Bij de andere helft werkt de reguliere aanpak 

helemaal niet. Daarom zoeken fundamentele 

wetenschappers en onderzoekers naar nieuwe 

behandelmethoden. Eén daarvan is toediening 

van supplementen met n-3-vetzuren of visolie. 

Visvetzuren remmen pijn. In dierproeven hebben 

muizen minder pijn als ze blootstaan aan hitte 

of bijtende stoffen, wanneer ze iets daarvoor het 

visvetzuur DHA door hun voer hebben gekregen.2

In dierstudies vermindert visolie een pijntype dat 

raakvlakken heeft met neuropathische pijn bij 

hyperalgesie.3 Hyperalgesie houdt in dat de pijn-

gewaarwording sterker wordt naarmate iemand 

dezelfde fysieke prikkel vaker toegediend krijgt. 

Humane studies
In experimenten met menselijke proefpersonen 

remmen visvetzuren niet-neuropathische pijn. 

De meeste van die studies hebben betrekking 

op artritis. Volgens een metastudie die Canadese 

bewegingswetenschappers in 2007 publiceerden 

in ‘Pain’ is de teneur ervan positief.4 Toediening 

van visoliecapsules leidt volgens de metastudie 

tot minder pijn, minder stijfheid na het opstaan 

en minder gebruik van pijnstillende ontstekings-

remmers. 

In andere studies rapporteerden onderzoe-

kers minder pijn door toediening van visolie-

supplementen bij patiënten met beschadigde 
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Schoudergordelsyndroom
De lichtste dosis die de Canadezen hebben uit-

getest is 2400 mg DHA en APA per dag. Die 

gaven zij aan een verpleegster van 42 met het 

schoudergordelsyndroom ten gevolge van een 

onhandige beweging tijdens het manoeuvreren 

met een zware patiënt. Ze heeft pijn als ze haar 

aangetaste arm strekt. Na zeven maanden sup-

pletie is de pijn merkbaar verminderd, na dertien 

maanden nog meer. 

Beschadigde wervelkolom
De hoogste dosis die de behandelaars hebben 

beproefd is 7200 mg DHA en EPA per dag. Die 

gaven ze aan een 50-jarige vertegenwoor-

diger die pijn leed sinds een motorongeluk de 

zenuwen in zijn bovenste wervelkolom bescha-

digde. Tillen kon hij niet meer, hij had moeite 

met aankleden en wassen en de kracht in zijn 

arm was gereduceerd. Na een jaar suppletie is 

hij een ander mens. De pijn is grotendeels ver-

dwenen en hij bezoekt regelmatig een fitness-

centrum. 

Huidtransplantatie
Het meest dramatische geval dat de Canadezen 

bespreken is dat van een werknemer in de 

horeca, die een vat hete olie over zich heen 

tussenwervelschijven5 en vrouwen met fybromy-

algia.6 In het eerstgenoemde onderzoek kregen 

250 patiënten dagelijks 1200 of 2400 mg van de 

visvetzuren DHA en EPA per dag, en stopte uit-

eindelijk 60% van de patiënten met pijnmedi-

catie. Medische consensus over de mate waarin 

visolie pijnklachten kan helpen bestrijden is nog 

ver te zoeken. Daarvoor is onderzoek nog te dun 

gezaaid. 

Effecten
Studies naar het effect van visolie op neuropa-

thische pijn zijn eveneens nog schaars. Wellicht 

liggen er begraven in de grijze literatuur, maar 

in de publiek toegankelijke peer reviewed 

wetenschappelijke tijdschriften is slechts één 

studie beschikbaar. Het is een publicatie van 

onderzoekers van de University of Toronto die in 

2010 verscheen in de Clinical Journal of Pain. Het 

artikel beschrijft vijf gevallen waarin patiënten 

met neuropathische pijn hoge doses visolie 

kregen, en daarop zonder uitzondering positief 

reageerden. 

Beschadigde zenuwbanen
Eén van de gevallen in de Canadese studie is 

een 53-jarige politieagent met beschadigde 

zenuwbanen in zijn nek. De man heeft pijn en 

krachtverlies in zijn rechterarm. De pijn houdt 

hem ’s nachts uit zijn slaap, en zorgt er samen 

met het krachtverlies voor dat hij niet meer 

aan sport kan doen. In zijn toestand komt ver-

betering nadat de behandelaars hem dagelijks 

4800 mg van de visvetzuren EPA en DHA laten 

slikken in de vorm van acht grote visoliecap-

sules. Na acht maanden is de pijn fors vermin-

derd. De aangetaste arm is nu zelfs sterker dan 

de symptoomvrije arm en de man sport weer. 

De agent heeft wel eens vier dagen zijn cap-

sules laten staan, waarop de pijn weer terug-

keerde. Sinds die ervaring is hij zijn capsules 

blijven slikken. 
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Visvetzuren en zenuwpijn

Die ontstekingseiwitten spelen een sleutelrol bij 

het ontstaan van neuropathische pijn. De the-

orie wil dat non-neurale gliale cellen met veel 

visvetzuren in hun membraan minder ontste-

kingseiwitten aanmaken. 

Praktijk
Behandelaars of patiënten die met hoge doses 

visolie willen experimenteren moeten op de 

hoogte zijn van mogelijke bijwerkingen, beklem-

tonen ook de auteurs van de Canadese gevals-

studies. Visolie versterkt de werking van war-

farine en andere bloedverdunners, waardoor de 

dosis van die medicijnen bij visoliesuppletie wel-

licht verminderd moet worden. Hoge doses vis-

olie doen het risico op bloedingen bij chirurgisch 

ingrijpen toenemen. Gebruikers kunnen hun sup-

plementen daarom beter twee weken voor een 

operatie laten staan. 

In theorie is er een kans dat visoliegebruikers 

overdoseren. Te veel visvetzuren ten opzichte 

van meervoudig onverzadigde n-6-vetzuren uit 

planten verhogen het risico op beroertes, maar 

de inname van die meervoudig onverzadigde 

n-6-vetzuren uit planten is in onze samenleving 

zo hoog dat die kans bijzonder klein is. Voor wie 

elke zweem van risico wil uitsluiten is een dage-

lijkse inname van 2700 mg DHA en EPA volstrekt 

veilig.  <
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heeft gekregen. Van zijn lichaam is 30% ver-

brand en hij onderging transplantaties in een 

brandwondencentrum. Hij bleef pijn houden 

en kreeg morfine en antidepressiva. Zijn situ-

atie verandert als hij een fikse dosis visolie gaat 

slikken. Na vier maanden is zijn bewegingsvrij-

heid groter, gebruikt hij minder morfine en is hij 

begonnen met zijn reïntegratie.

Werkingsmechanismen
Gevalsstudies kunnen wel een verband sugge-

reren, maar niet wetenschappelijk bewijzen. Met 

de Canadese studie is het bewijs nog niet gele-

verd dat visolie dus helpt tegen neuropathische 

pijn. Maar als we er nu even vanuit gaan dat vis-

olie werkt, hoe zou het werkingsmechanisme er 

dan moeten uitzien? 

De meest aangehangen theorie is dat visvet-

zuren zich laten opnemen in celmembranen. De 

vetzuren in membranen zijn aangrijpingspunten 

voor de non-infectieuze ontstekingsprocessen 

die een rol spelen bij pijnsensaties. De vetzuren 

worden, bijvoorbeeld bij een beschadiging van 

het weefsel, door enzymen als cyclooxygenases 

en lipoxygenases omgezet in ontstekingsaanja-

gende eicosanoïdes. Die eicosanoïdes spelen een 

rol bij het ontstaan van de pijnprikkel. Ook vis-

vetzuren worden omgezet in eicosanoïdes, maar 

die zijn niet of minder actief. Hoe meer visvet-

zuren er in de membranen van cellen zitten, des 

te minder is dus de gevoeligheid voor ‘normale’, 

niet-neuropathische pijn.

Het mechanisme waarmee visolie neuropathi-

sche pijn vermindert, is nog iets complexer en 

heeft te maken met de ondersteunende cellen in 

het zenuwstelsel en de hersenen: de non-neurale 

gliale cellen. Die cellen vormen de infrastructuur 

waarvan de neuronen gebruikmaken. Bij neuro-

pathische pijn maken de non-neurale gliale cellen 

ontstekingseiwitten aan als Interleukine 1-bèta, 

Interleukine 6 en Tumor Necrose Factor-alpha. 

> Wist u dat een kwart van de Nederlandse bevolking klachten heeft over slecht slapen? 

Terwijl een ongestoorde nachtrust zorgt voor een vitaal en uitgerust gevoel. Stelt u die 

vraag dus gerust eens aan uw cliënt! Lekker slapen heeft alles te maken met een 

goed waak-slaapritme, maar ook voeding speelt een rol. Met voedingssupplementen 

kunt u het in- en doorslapen ondersteunen. Op de nieuwste advieskaart nr. 8 van 

Orthica vindt u een overzicht van de producten die een 

rol spelen bij lekker slapen. U kunt de kaart aanvra-

gen bij de informatielijn: 036 – 546 09 09. 

Lekker geslapen?
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