
Welkom

Welkom in het academisch ziekenhuis Maastricht 
(azM).
U bent door uw huisarts of specialist verwezen 
naar de polikliniek Neurologie omdat u klachten 
hebt die kunnen passen bij het ziektebeeld dunne 
vezelneuropathie.

Wat is een dunne vezelneuropathie?

Dunne vezelneuropathie is een vorm van 
polyneuropathie. Het woord poly is afkomstig uit 
het Grieks en betekent veel, neuropathie komt uit 
het Latijn en betekent zenuwziekte. Het gaat dus om 
een aandoening waarbij vele of meerdere zenuwen 
niet goed functioneren. In dit geval specifi ek de 
dunne zenuwvezels die dicht onder de huid liggen en 
verantwoordelijk zijn voor de pijn- en temperatuurzin 
en de autonome functies (functies die onbewust 
plaatsvinden).

Symptomen

Symptomen van dunne vezelneuropathie kunnen zijn: 
• Een brandende, prikkelende of schietende pijn. 
• Gevoelsstoornissen: verminderd gevoel voor 

warmte of koude, verminderd gevoel voor 
pijnprikkels.

• Maag- en darmklachten.
• Schommelingen van de bloeddruk. 
• Hartkloppingen.
• Meer of juist veel minder zweten dan voorheen.
• Droge ogen of mond.
• Seksuele problemen waaronder impotentie. 

De diagnose

Als de behandelend arts denkt dat u een 
polyneuropathie heeft wordt er vaak een 
elektromyogram (EMG) gemaakt. Hiermee kunnen 
echter niet de dunne zenuwvezels worden getest 
waardoor het onderzoek bij patiënten met een dunne 
vezelneuropathie meestal niet afwijkend is. 
Om de diagnose vast te stellen van dunne 

vezelneuropathie krijgt u een of meerdere 
onderzoeken zoals: 
• Een onderzoek naar de temperatuurgevoeligheid 

(temperatuur drempelonderzoek). 
• Een onderzoek naar de geleiding van 

warmteprikkels (contact heat evoked potentials). 
• Een huidbiopt. 
Bij het huidbiopt wordt, onder plaatselijke verdoving, 
een stukje huid net boven de enkel aan de buitenzijde 
afgenomen met een doorsnede van drie millimeter. 
Het stukje huid wordt zo bewerkt dat onder de 
microscoop het aantal zenuwvezels kan worden 
geteld. In het geval van een dunne vezelneuropathie is 
het aantal zenuwvezels laag.

Oorzaken

Een dunne vezelneuropathie kan door verschillende 
oorzaken ontstaan zoals: 
• Diabetes mellitus (suikerziekte).
• Een gestoorde glucosetolerantie.
• Bepaalde auto-immuun ziekten zoals sarcoïdose of 

vasculitis (ontsteking van de vaten).
• Coeliakie (glutenintolerantie).
• HIV.
• Bepaalde medicijnen.
• Alcoholmisbruik.
• Een tekort of overschot van een bepaald vitamine.
• Bepaalde erfelijke aandoeningen.

Bij een deel van de patiënten (ongeveer 30%) wordt 
geen oorzaak gevonden, er is dan sprake van een 
idiopathische dunne vezelneuropathie.

Behandeling

Als de oorzaak van de dunne vezelneuropathie 
bekend is, proberen wij deze weg te nemen. 
Omdat er niet altijd een oorzaak wordt gevonden, zal 
de behandeling meestal bestaan uit pijnbestrijding. 
Er zijn drie groepen pijnstillers die meestal worden 
voorgeschreven. 
• Antidepressiva. 
• Anti-epileptica. 
• Opioïden (morfi neachtige medicijnen). 

Dunne vezelneuropathie
Niet goed functioneren van zenuwvezels
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Contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen 
hebt, kunt u deze stellen aan uw behandelend arts. 
www.dunnevezelneuropathie.nl

Bereikbaarheid

Bezoekadres:
P. Debeyelaan 25, wijk 29, Maastricht

Postadres:
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

T: 043-387 65 43

I: www.azm.nl

E: Info.Patientenvoorlichting@mumc.nl
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