
Véél voorkomende klachten bij Dunne 

Vezel Neuropathie 

Op veler verzoek heb ik een lijst samengesteld met veel voorkomende klachten die bij DVN ( 

Dunne Vezel Neuropathie) horen 

Veel voorkomende lichamelijke klachten :  

Pijn in handen 

Pijn in voeten 

voornamelijk Koude handen en voeten, maar ook je hele lichaam kan ijskoud zijn 

(we omschrijven het dat onze thermostaat is ontregeld/kapot is  ) 

Kokende handen en voeten 

Tintelende handen, voeten & onderbenen 

Onrustige / Trillende armen 

Zwakte in onderbenen / voeten 

Uitval verschijnselen ( benen ) 

Struikelen 

Hakken doen pijn 

Krampen in voeten en onderbenen – vaak s nachts 

Verdoofd gevoel 

Prikkeldraad gevoel 

Pijn op drukpunten & gewrichten 

Obstipatie / Diarree 

Continu het gevoel hebben dat je moet plassen – niet leeg plassen 

Geen sex drive 

Op de meest gekke plekken pijn hebben – maar geen dag was het zelfde – dan in benen – rug 

– nek – hoofd 



Geen kracht hebben 

Zweten – overmatig zweten 

Of juist niet zweten 

Stuiterend gevoel in lichaam – of er kortsluiting in je lichaam is 

Hartkloppingen 

Hartritmestoringen 

Lage bloeddruk 

Gevoel dat er continu “mieren”over je lichaam lopen, maar dat is niet zo 

Vitamine gebrek 

Veel voorkomende klachten mbt je hoofd & gezicht  

Aangezichtspijn 

Droge ogen 

Last van scherp licht / wazig zien / niet kunnen focussen 

Hoofdhuid & haar doet pijn 

Duizelig zijn & gevoel van flauwvallen 

Droge mond 

**  Burning Mouth Syndroom   ( klik op link voor meer uitleg ) 

Ontstoken tandvlees 

Problemen met slikken 

Kortsluiting in mijn hoofd – steken 

Gehoorproblemen 

Suizen in je oor 

Andere veel voorkomende klachten  

Continu enorm Moe zijn / vermoeidheid 

Duf & Suf gevoel in je hoofd hebben ( kan ook door medicatie komen ) 

Moeite met inslapen 

http://www.pijn.com/nl/patienten/oorzaak-pijn/diagnoses-per-regio/aangezicht-hoofd-nek/burning-mouth/


Slecht slapen 

Concentratie problemen 

Vergeetachtig 

Heftig dromen 

‘s Morgens opstart problemen & niet op gang kunnen komen (Trage diesel) 

Je verwonden zonder dat je er erg in hebt 

Verkramping in handen tijdens het slapen ( spastisch houding aannemen ) 

Verdraag geen Zware sieraden / horloges 

Verdraag geen strakke kleding 

Verdraag geen schoenen 

Tip: de echte Crocs schoenen hebben een hele zachte zool en lopen daarentegen wel goed ! 

Deken & Kleding intolerantie 

Als je schrijft woorden omdraaien, letters omdraaien en kromme zinnen schrijven : slaatje bla 

ipv blaadje sla 

Als je iets opschrijft en je zit met je gedachten bij iets anders gaat dat ook heel vaak fout 

Voorbeeld: 

Je maakt een boodschappenlijsten en op dat moment wil je tandpasta opschrijven maar dan 

bedenk je je dat je de wasmachine nog moet aanzetten en dan schrijf je wasmachine op ipv 

tandpasta 

** bijgewerkt op donderdag 31-10- 2013 

 


