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Betreft:   Morfinecassettes vervangen door morfine-infuuszakken 

 

 
L.S. 

 

In Nederland wordt veelvuldig gebruik gemaakt van morfinecassettes bij pijnbestrijding. Deze 

cassettes werden gemaakt door grootbereiders zoals Fagron en lagen in de poliklinische apotheek 

Zwolle en spoedapotheek Meppel op voorraad, zodat ze te allen tijde beschikbaar zijn. 

 

Per heden heeft de farmaceut Eurocept een geregistreerd product op de markt gezet: morfine in 

infuuszakjes (Sendolor
®
). Door dit geregistreerde product is wettelijk niet meer toegestaan voor 

grootbereiders om deze morfinecassettes op voorraad te maken. Zij zijn verzocht te stoppen met 

bereiden en hebben hier per direct gehoor aan gegeven.  

 

Het is nog altijd toegestaan om cassettes te maken, maar dit dient dan op recept plaats te vinden, 

waardoor er vaak veel (kostbare) tijd tussen gaat zitten. In de praktijk levert dit veel praktische 

problemen op en is het juist wenselijk om deze producten 24/7 direct beschikbaar te hebben. Binnen 

de 1
e
 lijn zal het per apotheek verschillend zijn of ze een cassette leveren of Sendolor

®
. 

 

In Zwolle en Meppel zijn voortaan de morfine-infuuszakken op voorraad (Sendolor
®
). 

 

Assortiment Morfine-infuuszakken (Sendolor) 

Morfine 1mg/ml infuuszak 100ML  

Morfine 10mg/ml infuuszak 100ML 

Morfine 20mg/ml infuuszak 100ML (afwijkende sterkte / op bestelling, niet op voorraad) 

 

‘Oude’ assortiment morfinecassettes 

Morfine 5mg/ml Cassette 100ML (niet meer op voorraad in Meppel) 

Morfine 10mg/ml Cassette 100ML (niet meer op voorraad) 

 

Merk op dat voor de 5mg/ml geen infuuszak is, deze cassette mag dan voorlopig ook nog gemaakt 

worden en ligt op voorraad in Zwolle. 

 

Hulpstuk bij toedienen 

De infuuszakken kunnen worden toegediend met dezelfde pomp, namelijk de CADD legacy pomp. 

Deze pomp heeft als meerwaarde boven de standaard infuuspomp dat er een ‘bij-bolus-knop’ op zit. 

Wel is een speciaal verloop stuk nodig: een doorvoerlijn, waarmee de infuuszak op de CADD-pomp 

aangesloten kan worden. Deze dient door de thuiszorginstanties op voorraad genomen te worden en 

is te verkrijgen bij de leverancier van de pomp (meestal MediqTefa). 

 

Met vriendelijke groet, namens de afdeling Klinische Farmacie, 

 

Douwe van der Meer, ziekenhuisapotheker  

Tim Lamers, poliklinisch apotheker 

 

Klinische Farmacie  



Sendolor 

 
 

Doorvoerlijn (CADD Administration  set) 

 


