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Dunne	  vezelneuropathie	  
C.	  Faber,	  afdeling	  neurologie,	  MUMC.	  	  
	  
Dunne	  vezelneuropathie	  betreft	  een	  subtype	  perifere	  neuropathie	  waarbij	  de	  dun-‐
gemyeliniseerde	  Aδ-‐	  en	  ongemyeliniseerde	  C-‐vezels	  zijn	  aangedaan.	  Dit	  betekent	  dat	  
zowel	  somatische	  als	  autonome	  vezels	  kunnen	  zijn	  betrokken,	  hetgeen	  leidt	  tot	  een	  
sensore	  en	  autonome	  neuropathie.	  Geïsoleerde	  autonome	  neuropathieën	  zijn	  
zeldzaam.	  Meestal	  overheersen	  de	  sensore	  symptomen	  (branden,	  pijn,	  
hyperesthesie).	  Dit	  is	  de	  reden	  dat	  vaak	  wordt	  gesproken	  over	  ‘pijnlijke	  neuropathie’	  
als	  synoniem	  voor	  dunne	  vezelneuropathie.	  Dit	  is	  echt	  niet	  correct:	  pijnklachten	  
kunnen	  ook	  een	  onderdeel	  zijn	  van	  dikke	  vezelneuropathieën.	  
Bij	  veel	  dikke	  vezelneuropathieën	  is	  er	  tevens	  sprake	  van	  betrokkenheid	  van	  de	  dun-‐
gemyeliniseerde	  en	  ongemyeliniseerde	  zenuwvezels,	  bijvoorbeeld	  bij	  diabetes	  
mellitus	  of	  bij	  het	  Guillain-‐Barré	  syndroom.	  Wanneer	  wordt	  gesproken	  over	  een	  
dunne	  vezelneuropathie	  bedoelen	  we	  echter	  een	  neuropathie	  waarbij	  uitsluitend	  de	  
dunne	  zenuwvezels	  zijn	  aangedaan:	  de	  geïsoleerde	  dunne	  vezelneuropathie	  (DVN).	  
	  
Definitie	  
Verschillende	  definities	  voor	  DVN	  zijn	  gebruikt.	  De	  meeste	  auteurs	  houden	  de	  
volgende	  inclusiecriteria	  aan:	  klinische	  symptomen	  en	  verschijnselen	  passend	  bij	  
DVN,	  normale	  geleiding	  van	  de	  nervus	  suralis	  en	  afwijkingen	  bij	  kwantitatieve	  
sensibele	  testen	  of	  huidbiopt.	  
	  
Epidemiologie	  
De	  exacte	  prevalentie	  van	  DVN	  is	  niet	  bekend.	  Goede	  epidemiologische	  studies	  met	  
uniforme	  criteria	  zijn	  niet	  verricht.	  Betrokkenheid	  van	  dunne	  vezels	  komt	  in	  ieder	  
geval	  vaak	  voor	  bij	  diabetische	  polyneuropathie.	  
Er	  zijn	  evenmin	  goede	  longitudinale	  studies	  verricht	  naar	  geïsoleerde	  DVN;	  
progressie	  van	  DVN	  naar	  gemengde	  (dikke	  en	  dunne	  vezels)	  polyneuropathie	  is	  
beschreven.	  
	  
Klinische	  verschijnselen	  (tabel	  1)	  
Positieve	  sensibele	  symptomen,	  spontaan	  of	  uitgelokt,	  overheersen	  doorgaans	  het	  
klinisch	  beeld.	  Pijn	  wordt	  vaak	  omschreven	  als	  brandend,	  prikkelend,	  of	  diep	  en	  
zeurend.	  Ook	  schietende	  pijn	  komt	  voor.	  Pijnklachten	  kunnen	  toenemen	  in	  rust	  of	  
tijdens	  de	  nacht,	  en	  kunnen	  leiden	  tot	  verstoring	  van	  de	  slaap.	  Een	  restless	  legs	  
syndroom	  kan	  onderdeel	  zijn	  van	  de	  klachten.	  	  Paresthesieën	  kunnen	  wijzen	  op	  
betrokkenheid	  van	  dikke	  zenuwvezels.	  Veel	  patiënten	  klagen	  over	  vermoeidheid;	  de	  
exacte	  relatie	  met	  DVN	  is	  nog	  niet	  duidelijk.	  Pijnklachten	  komen	  vaak	  voor	  in	  een	  
klassiek	  sokvormig	  gebied,	  maar	  kunnen	  ook	  meer	  vlekkerig	  verdeeld	  zijn	  of	  
gelokaliseerd	  zijn,	  bijvoorbeeld	  bij	  het	  burning	  mouth	  syndroom,	  waarbij	  	  ook	  een	  
afname	  van	  dunne	  vezels	  in	  het	  huidbiopt	  werd	  gevonden.	  
	  
Koude	  voeten	  of	  koude-‐	  en	  warmtehypersensitiviteit	  	  zijn	  verschijnselen	  die	  passen	  
bij	  disfunctie	  van	  respectievelijk	  Aδ-‐	  en	  C-‐vezels.	  Soms	  komt	  ook	  erythermalgie	  voor,	  
als	  uiting	  van	  dunne	  vezelneuropathie.	  Hierbij	  klagen	  patiënten	  over	  aanvallen	  van	  
rode,	  hete	  en	  pijnlijke	  voeten,	  waarbij	  koelen	  vaak	  verlichting	  geeft.	  Allodynie	  kan	  
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worden	  opgewekt	  door	  lakens,	  kleding	  of	  schoenen,	  en	  kan	  extreem	  pijnlijk	  en	  
beperkend	  zijn.	  
	  
Tabel	  1.	  Sympromen	  passend	  bij	  een	  dunne	  vezelneuropathie.	  
Sensibel	   Autonoom	  

Perifere	  pijn	  (brandend)	   Sicca	  syndroom	  (droge	  mond	  en/of	  droge	  ogen)	  

Paresthesieen	   Accomodatiestoornissen	  	  

Allodynie	  (o.a.	  lakenintolerantie)	   Hyperhidrosis/	  hypohidrosis	  

Verminderde	  temperatuurzin	   Mictiestoornissen	  

Verminderde	  pijnzin	   Impotentie	  /	  lubricatie	  problemen	  /	  ejaculatie	  stoornissen	  

	   Gastroparese	  

	   Diarrhee	  danwel	  obstipatie	  

	   Opvliegers	  (facial	  flushing)	  

	   Orthostatische	  klachten	  
	  
Palpitaties	  

Klinische	  verdenking	  dunne	  vezelneuropathie:	  indien	  2	  of	  meer	  van	  de	  symptomen	  aanwezig	  zijn,	  
en	  zonder	  een	  goede	  andere	  verklaring	  voor	  de	  symptomen.	  Met	  dit	  laastte	  wordt	  bedoeld	  dat	  bv	  
obstipatie	  bij	  gebruik	  van	  opiaten	  heel	  goed	  hierdoor	  verklaard	  wordt,	  en	  dan	  derhalve	  niet	  meetelt	  
als	  symptoom.	  
	  

	  
	  
Bij	  neurologisch	  onderzoek	  worden	  vaak	  helemaal	  geen	  afwijkingen	  gevonden.	  
Afwijkende	  temperatuur-‐	  en	  pijnzin	  kan	  aanwezig	  zijn.	  Proprioceptie	  en	  vibratiezin	  
horen	  normaal	  te	  zijn	  (dit	  zijn	  immers	  dikke	  vezel	  kwaliteiten),	  evenals	  peesreflexen.	  
Spierzwakte	  of	  atrofie	  is	  niet	  aanwezig.	  
Autonome	  klachten	  komen	  frequent	  voor,	  en	  omvatten	  klachten	  van	  abnormaal	  
zweten,	  opvliegers,	  huidverkleuringen,	  droge	  ogen	  of	  mond,	  impotentie,	  obstipatie	  
of	  diarree,	  en	  orthostatische	  hypotensie.	  	  Ernstige	  autonome	  stoornissen	  zijn	  
zeldzaam	  bij	  geïsoleerde	  dunne	  vezelneuropathie;	  indien	  aanwezig	  moet	  men	  
bedacht	  zijn	  op	  amyloïdose,	  diabetes,	  immuungemedieerde	  neuropathie	  of	  
hereditaire	  neuropathie.	  
	  
Aanvullend	  onderzoek	  
Neurofysiologisch	  onderzoek	  
Bij	  routine	  zenuwgeleidingsonderzoek	  wordt	  het	  functioneren	  van	  dikke	  
zenuwvezels	  beoordeeld;	  het	  onderzoek	  is	  bij	  dunne	  vezelneuropathie	  dus	  normaal.	  
	  
Dunne	  vezel	  functies	  worden	  meestal	  onderzocht	  met	  behulp	  van	  kwantitatieve	  
sensore	  testen	  (QST),	  waarbij	  drempels	  voor	  warmte,	  koude	  en	  pijn	  worden	  bepaald.	  
Er	  is	  een	  correlatie	  tussen	  warmte	  en	  hitte	  pijn	  drempels	  en	  intraepidermale	  
zenuwvezeldichtheid	  beschreven.	  	  
	  
Verschillende	  andere	  testen	  zijn	  beschreven,	  waaronder	  laser	  evoked	  potentials	  
(LEPs)	  en	  contact-‐heat	  evoked	  potentials	  (CHEPs).	  Bij	  beide	  methoden	  worden	  Aδ-‐	  	  



	   3	  

en	  C-‐vezels	  geactiveerd,	  waarna	  evoked	  potentials	  worden	  gemeten.	  De	  exacte	  
waarde	  van	  LEPs	  en	  CHEPs	  bij	  het	  stellen	  van	  de	  diagnose	  DVN	  is	  nog	  niet	  bekend.	  
	  
Neuropathologisch	  onderzoek	  
Huidbiopt	  met	  bepaling	  van	  de	  intraepidermale	  zenuwvezeldichtheid	  (IENFD)	  is	  een	  
betrouwbare	  en	  efficiente	  methode	  om	  de	  diagnose	  SFN	  te	  bevestigen,	  en	  wordt	  in	  
het	  algemeen	  beschouwd	  als	  de	  standaard	  diagnostiek.	  	  
Bij	  een	  huidbiopt	  wordt	  ca	  10	  cm	  boven	  de	  laterale	  malleolus	  een	  stansbiopt	  van	  3	  
mm	  afgenomen.	  Dit	  is	  een	  minimaal	  invasieve	  ingreep	  en	  ernstige	  complicaties	  
komen	  vrijwel	  niet	  voor.	  Goede	  normaalwaarden	  zijn	  beschikbaar:	  IENFD	  is	  lager	  bij	  
mannen	  dan	  vrouwen,	  en	  neemt	  af	  met	  de	  leeftijd	  (tabel	  2).	  Recent	  zijn	  hernieuwde	  
richtlijnen	  verschenen	  met	  betrekking	  tot	  het	  gebruik	  van	  het	  huidbiopt	  in	  de	  
diagnostiek	  van	  perifere	  neuropathieën.	  	  Belangrijke	  aanbevelingen	  zijn	  dat	  ieder	  lab	  
adequate	  training	  dient	  te	  volgen	  in	  een	  ervaren	  huidbiopt	  laboratorium,	  met	  
bepaling	  van	  eigen	  gestratificeerde	  normaalwaarden,	  intra-‐	  en	  interobserver	  
betrouwbaarheid,	  en	  interlaboratoriumbetrouwbaarheid.	  
	  
 
Een	  biopt	  van	  de	  n.	  suralis	  is	  geen	  onderdeel	  van	  de	  analyse	  voor	  dunne	  
vezelneuropathie,	  tenzij	  amyloidose	  of	  vasculitis	  als	  oorzaak	  wordt	  overwogen.	  
	  

Oorzaken	  van	  dunne	  vezelneuropathie	  
Betrokkenheid	  van	  overwegend	  dunne	  zenuwvezels	  kan	  voorkomen	  bij	  verschillende	  
verworven	  en	  erfelijke	  neuropathieën	  (tabel	  3).	  Vaak	  blijft	  de	  oorzaak	  echter	  
onbekend,	  vooral	  bij	  oudere	  patiënten.	  	  
Diabetes	  is	  de	  meest	  frequente	  oorzaak	  van	  DVN.	  Vaak	  echter	  is	  er	  bij	  diabetes	  ook	  
sprake	  van	  betrokkenheid	  van	  dikke	  zenuwvezels.	  Een	  geïsoleerde	  DVN	  komt	  
waarschijnlijk	  vooral	  voor	  in	  de	  vroege	  fase	  van	  diabetes,	  en	  kan	  ook	  voorkomen	  bij	  
een	  gestoorde	  glucosetolerantie.	  
Pure	  autonome	  neuropathieën	  kunnen	  voorkomen	  als	  paraneoplastische	  
neuropathie.	  Een	  zuiver	  somatische	  DVN	  is	  nooit	  beschreven	  als	  paraneoplastisch	  
syndroom.	  Een	  aantal	  DVN	  komt	  voor	  in	  het	  kader	  van	  een	  immunologische	  
aandoening,	  o.a.	  bij	  de	  ziekte	  van	  Sjögren,	  Guillain-‐Barre	  syndroom,	  coeliakie	  en	  
inflammatoire	  darmziekten,	  en	  ook	  bij	  chronisch	  inflammatoire	  demyeliniserende	  
polyneuropathie	  en	  polyneuropathie	  bij	  anti-‐MAG	  positieve	  monocolonale	  
gammopathie.	  

Tabel	  2.	  Normaal	  waarden	  intraepidermale	  zenuwvezeldichtheid	  per	  decade	  voor	  mannen	  
en	  vrouwen.	  
Females (n =	  97)  Males (n =	  91)  

 0.05 quantile values  Median values per  0.05 quantile values  Median values per  
Age (years)  per age span  age span  per age span  age span  

20–29  6.7  11.2  5.4  9.0  
30–39  6.1  10.7  4.7  8.4  
40–49  5.2  9.9  4.0  7.8  
50–59  4.1  8.7  3.2  7.1  
60–69  3.3  7.9  2.4  6.3  
≥70  2.7  7.2  2.0  5.9  
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Alcoholische	  neuropathie	  kan	  zich	  presenteren	  als	  een	  DVN,	  vooral	  bij	  normale	  
thiamine	  spiegels.	  Verschillende	  medicatimenten	  kunnen	  een	  DVN	  veroorzaken.	  
Van	  de	  erfelijke	  neuropathieën	  zijn	  vooral	  bij	  HSAN	  type	  1,	  4	  en	  5	  de	  dun-‐
gemyeliniseerde	  en	  ongemyeliniseerde	  vezels	  aangedaan.	  
Bij	  de	  ziekte	  van	  Fabry	  en	  de	  ziekte	  van	  Tangier	  is	  er	  naast	  de	  DVN	  sprake	  van	  
multiorgaan	  disfunctie.	  
	  
	  
Tabel	  3.	  Differentiaal	  diagnostische	  overwegingen	  bij	  verdenking	  dunne	  
vezelneuropathie	  
Metabool	   Diabetes,	  glucose	  intolerantie	  

Hyperlipidemie	  	  
Toxisch	   Alcohol	  

Antiretrovirale	  medicatie	  
Chemotherapie	  
Toxines	  
Vitamine	  B6	  

Infectieus	   HIV	  
Epstein	  Barr	  
Lepra	  
Botulisme	  

Immuun-‐
gemedieerd	  

Vasculitis,	  SLE,	  Sjögren	  
Coeliakie	  
Sarcoïdose	  
Monoclonale	  gammopathie,	  amyloïdose	  
Paraneoplastische	  neuropathie	  
Inflammatory	  Bowel	  Disease	  
Guillain-‐Barré	  syndroom	  
	  

Hereditair	   M.	  Fabry	  
M.	  Tangier	  
	  
Familiaire	  amyloïdose	  
Hereditaire	  sensore	  autonome	  neuropathie,	  Charcot	  Marie	  Tooth	  2B	  
Erythromelalgie/erythermalgie,	  burning	  feet	  syndroom	  
	  

Idiopathisch	   Idiopathische	  dunne	  vezel	  neuropathie	  

	  
	  
Behandeling	  
De	  behandeling	  moet	  in	  eerste	  instantie	  gericht	  zijn	  op	  behandeling	  van	  een	  
eventueel	  onderliggende	  aandoening.	  	  
Bij	  diabetes	  is	  stricte	  glycemische	  controle	  van	  belang.	  Ook	  zijn	  cardiovasculaire	  
risicofactoren	  geassocieerd	  met	  een	  verhoogd	  risico	  op	  neuropathie;	  
hypertrigyceridemie,	  body	  mass	  index,	  roken	  en	  hypertensie	  zijn	  onafhankelijke	  
risicofactoren	  voor	  het	  ontwikkelen	  van	  een	  neuropathie.	  	  
Voor	  de	  ziekte	  van	  Fabry	  bestaat	  enzymvervangende	  behandeling.	  
	  
De	  meeste	  patiënten	  met	  DVN	  hebben	  ernstige	  neuropathische	  pijnklachten,	  die	  
symptomatisch	  behandeld	  kunnen	  worden.	  Medicamenteuze	  behandeling	  van	  
neuropathische	  pijn	  is	  echter	  vaak	  teleurstellend;	  veel	  patiënten	  hebben	  geen	  of	  
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onvoldoende	  pijnreductie.	  Een	  geneesmiddel	  dient	  voldoende	  lang	  (2-‐8	  weken)	  te	  
worden	  gegeven	  om	  het	  effect	  te	  kunnen	  beoordelen,	  en	  minimaal	  1-‐2	  weken	  in	  de	  
maximale	  dosering.	  
De	  meeste	  studies	  zijn	  verricht	  naar	  diabetische	  pijnlijke	  polyneuropathie.	  Er	  is	  geen	  
verschil	  tussen	  diabetische	  en	  niet-‐diabetische	  pijnlijke	  neuropathie	  ten	  aanzien	  van	  
symptomatologie	  en	  effect	  van	  medicatie.	  De	  enige	  uitzondering	  hierop	  betreft	  HIV-‐
neuropathie.	  	  
	  
Antidepressiva	  
Tricyclische	  antidepressiva	  (amitriptyline,	  nortriptyline)	  zijn	  effectief	  gebleken	  bij	  
neuropathische	  pijn.	  	  
Van	  twee	  serotonine-‐noradrenaline	  reuptake	  inhibitors	  (SNRIs;	  venlafaxine	  en	  
duloxetine)	  is	  effect	  op	  neuropathische	  pijn	  aangetoond.	  Van	  venlafaxine	  is	  in	  
verschillende	  studies	  een	  effect	  aangetoond.	  Bijwerkingen	  zijn	  vooral	  
gastrointestinale	  klachten;	  bij	  5%	  van	  de	  patiënten	  treden	  bloeddrukstijging	  en	  
klinisch	  relevante	  ECG	  veranderingen	  op.	  	  
Het	  effect	  van	  duloxetine	  is	  aangetoond	  in	  3	  grote	  trials	  bij	  pijnlijke	  diabetische	  
neuropathie,	  en	  lijkt	  gelijkwaardig	  aan	  het	  effect	  van	  gabapentin	  en	  pregabaline	  
(hoewel	  geen	  directe	  vergelijkende	  studie	  is	  verricht).	  De	  meest	  voorkomende	  
bijwerkingen	  van	  duloxetine	  zijn	  	  misselijkheid,	  slaperigheid,	  droge	  mond,	  obstipatie,	  
diarree,	  hyperhidrosis	  en	  duizeligheid;	  ongeveer	  15-‐20%	  van	  de	  patiënten	  staakt	  de	  
behandeling.	  
	  
Anti-‐epileptica	  
Gabapentin	  en	  pregabaline	  zijn	  effecttief	  bij	  neuropathische	  pijn,	  waarbij	  van	  
pregabaline	  een	  dosisafhankelijk	  effect	  werd	  aangetoond	  (een	  dosis	  van	  150	  mg/dag	  
is	  meestal	  niet	  effectief,	  doses	  van	  300-‐600	  mg	  zijn	  wel	  effectief).	  Het	  effect	  van	  
pregabaline	  en	  nortriptyline	  is	  gelijkwaardig.	  Bijwerkingen	  zijn	  duizeligheid,	  
slaperigheid,	  perifeer	  oedeem,	  gewichtstoename,	  asthenie,	  hoofdpijn	  en	  droge	  
mond.	  Gebruik	  van	  pregabaline	  wordt	  door	  patienten	  gestaakt	  in	  0-‐20%.	  
Van	  andere	  anti-‐epileptica	  is	  het	  effect	  in	  trials	  wisselend	  geweest,	  o.a.	  voor	  
carbamazepine.	  
	  
Opiaten	  
Oxycodon,	  tramadol	  en	  de	  combinatie	  oxycodon/acetaminophen	  verminderen	  pijn	  
bij	  diabetische	  neuropathie.	  De	  belangrijkste	  bijwerkingen	  zijn	  misselijkheid	  en	  
obstipatie,	  maar	  langdurig	  gebruik	  van	  opiaten	  is	  geassocieerd	  met	  afhankelijkheid	  
en	  mediactiemisbruik	  (3%	  bij	  een	  diabetes	  populatie,	  maar	  ook	  hogere	  percentages	  
zijn	  genoemd).	  Bij	  oudere	  patienten	  moet	  tramadol	  met	  terughoudendheid	  worden	  
voorgeschreven	  vanwege	  de	  kans	  op	  verwardheid.	  Vooral	  de	  combinatie	  met	  SSRIs	  
moet	  worden	  vermeden.	  
	  
Combinatietherapie	  
Verschillende	  studies	  vonden	  een	  hogere	  effectiviteit	  van	  combinatietherapie	  in	  
vergelijking	  met	  monotherapie	  (combinatie	  gabapentin-‐morfine/oxycodon)	  en	  
gabapentin-‐nortripyline).	  Ook	  de	  combinatie	  venlafaxine-‐gabapentin	  zou	  een	  betere	  
werking	  hebben	  dan	  gabapentin	  alleen.	  
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HIV	  neuropathie	  
Lamotrigine	  is	  aangetoond	  effectief	  bij	  HIV	  neuropathie.	  Recent	  werd	  ook	  effect	  
aangetoond	  van	  cannabis	  op	  de	  pijn.	  
	  
Aanbevelingen	  EFNS	  guideline	  voor	  neuropathische	  pijn	  
Tricylische	  antidepressiva,	  gabapentin,	  pregabaline	  en	  duloxetine	  en	  venlafaxine	  zijn	  
middelen	  van	  eerste	  keus.	  
Tramadol	  is	  een	  tweede	  lijns	  middel,	  met	  uitzondering	  van	  patienten	  waarbij	  er	  een	  
exacerbatie	  is	  van	  pijn	  (dan	  is	  de	  combinatie	  tramadol-‐acetaminophen	  een	  goed	  
optie),	  of	  indien	  niet-‐neuropathische	  pijn	  overweegt	  (tramadol	  heeft	  een	  goed	  effect	  
op	  nocicpetieve	  pijn).	  
Derde	  lijns	  therapie	  omvat	  opiaten,	  vooral	  vanwege	  de	  nadelen	  van	  gebruik	  op	  
langere	  termijn	  (afhankelijkheid,	  misbruik).	  
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ja 

nee 

ja 

Alarmsymptomen: 
• veel pijn 
• asymmetrie 
• uitsluitend motorisch 
• snelle verslechtering 
• ernstige autonome stoornissen 

nee 

11. Demyeliniserend: denk o.a aan CIDP, Lewis-Sumner 
syndroom, MMN, IgM/IgG paraproteïne. HMSN-I 
Axonaal: denk o.a. aan CIAP, Paraproteine IgG, medicatie 
geïnduceerd, HMSN-II 
Zo nodig lab onderzoek en EMG uitbreiden:  

• gericht bloedonderzoek (bv. lues, ACE, anti-GM1, anti-
MAG), -DNA diagnostiek (zie bijlage 3); overweeg LP 

• beeldvormende diagnostiek zoals X/CT-Thorax;  
• gericht EMG om bijv. geleidingsblokkaden aan te tonen 

4. 

Oorzaak duidelijk? 

EMG past bij PNP 
Overweeg dunnevezelneuropathie of 
andere diagnose  

9. 

ja 

8. 

7. 

10. 

nee 

13. 

 
Bloedonderzoek. Overweeg EMG, LP 
(denk o.a. aan GBS: zie richtlijn GBS en bel GBS-
mobiel, of aan vasculitis) (Be)handel overeenkomstig 

 

2. 
Acuut ontstaan (< 6 weken) 

Anamnese + neurologisch onderzoek 
compatibel met klinische diagnose PNP? 

 

1. 

Consult:  verdenking polyneuropathie (PNP) 

 
Overweeg andere diagnose 

ja 

Geen verder onderzoek noodzakelijk 
Behandelen van oorzaak indien mogelijk 

3. Bekende oorzaak  
o diabetes 
o alcoholmisbruik 
o nierinsufficiëntie 
o HIV 
o medicatie (m.n. cytostatica) 

+ kliniek past hierbij 

nee 

Lab: BSE, Hb, MCV, leuco’s, thrombo’s, glucose, γGT, ALAT, ASAT, 
kreatinine,TSH, paraproteine, Vit B1, B12  
+ aanvullend onderzoek afhankelijk van het alarm-symptoom (bijv. 
ANA, ANCA) 
+ EMG met specifieke vraagstelling: 
(multipele) mononeuropathie, geleidingsblokkaden of 
sensibele neuronopathie?  
► Overweeg overleg met een neuromusculair staflid 

ja 

nee 

Standaard lab: BSE, Hb, MCV, leuco’s, thrombo’s, 
glucose,  γGT, ALAT, ASAT, kreatinine, TSH, 
paraproteïne, Vit B1, B12 (op indicatie Vit B6) 
+ standaard EMG  

Sterke verdenking op erfelijke PNP 
6. ja EMG en evt. beperkte DNA diagnostiek, indien 

negatief overleg neuromusculair staflid  (zie bijlage 3) 

nee 

Behandelen indien mogelijk 
► Overweeg overleg met een neuromusculair staflid 

ja 

nee 

Diagnose gesteld? 
12. ja 

Behandelen indien mogelijk + behandeling pijn bij PNP 
 

14. 

Eventueel diagnostiek uitbreiden: nu wel alarmsymptomen?  
► Overweeg overleg met een neuromusculair staflid 
Of standaard lab wanneer een erfelijke  neuropathie niet kon worden bewezen 

5. 

13. 

nee 
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Richtlijn polyneuropathie 

Deze richtlijn is gebaseerd op de de landelijke NVN richtlijn polyneuropathie uit 2005[1].   
Auteurs: dr. M.C.M. Kouwenhoven, prof. dr. P.A. van Doorn 
Datum: september 2010 (te reviseren: september 2012) 
 

Definitie: Een polyneuropathie (PNP) is een symmetrische, veelal chronische aandoening van de perifere 
zenuwen, die wordt gekenmerkt door sensibele en/of motorische afwijkingen die in de regel distaal meer dan 
proximaal en aan de benen meer dan aan de armen aanwezig is. Bij 
PNP  zijn per definitie meerdere zenuwen betrokken [1].  

Epidemiologie: De prevalentie van PNP in de algemene bevolking in 
Nederland is onbekend, maar kan worden geschat op 100.000-
400.000 patiënten (0.6-2.5% van de bevolking), de incidentie wordt 
geschat op 30-200 per 100.000 per jaar [1].  
In 5 grote onderzoeken bij patiënten die werden verwezen naar een 
polikliniek neurologie vanwege een verdenking op PNP (via huisarts 
of als intern consult) vormden patiënten met diabetes (DM) de 
belangrijkste subgroep vormen (zie tabel) [2-6]. Chronische 
idiopathische axonale polyneuropathie (CIAP) is een diagnose per 
exclusionem [7]. Er zijn aanwijzingen dat bij patiënten onder 65 jaar 
inflammatoire PNP meer voorkomen [5]. Boven 75 jaar is er een 
hogere prevalentie van CIAP en komt DM minder vaak voor [6].  
DM, overmatig alcoholgebruik, leveraandoeningen en aanwezigheid 
van een maligniteit zijn onafhankelijke risicofactoren voor het 
ontwikkelen van PNP  [1].  
 
1. Anamnese en neurologisch onderzoek: 

• Anamnese: vraag naar sensibele, motorische en autonome klachten, de verdeling van deze klachten en 
naar problemen met de coordinatie (zie bijlage 1).  

• Neurologisch onderzoek bevat ten minste de volgende elementen:  
o krachtsonderzoek 
o sensibiliteitsonderzoek van alle kwaliteiten (tast-, pijn-, vibratie- en positiezin), waarbij er moet 

worden gelet op symmetrie en een gradiënt van distaal naar proximaal  
o reflexonderzoek, n.b. een afwezige APR  wordt bij 16-30% van de anderszins gezonde 

controles >60 jaar beschreven [8] 
o aanwijzingen voor  autonome verschijnselen (bv. orthostase of rusttachycardie)  

• Eenvoudige hulpinstrumenten (zie voor normaalwaarden addendum): 
o Rydel-Seiffer stemvork (vibratiezinstoornissen): Sensitiviteit en de specificiteit rond de 80% 

voor het vaststellen van een PNP indien er tenminste één afwijkende waarde wordt gevonden 
op de processus styloideus, index vinger, malleolus internus of hallux. In de gezonde populatie 
> 60 jaar worden afwijkingen gevonden zonder dat er sprake is van PNP. In een meta-analyse 
bij 9996 gezonden personen werd in bij 29% van gezonde controles >60 jaar niet detecteerbare 
vibratiezin t.h.v. de hallux gevonden [8]. Er zijn leeftijdsafhankelijke normaalwaarden (zie 
addendum) [8, 9]. 

o Aesthesiometer (2-puntsdiscriminator) ter beoordeling van 2-puntsdicriminatie heeft voor een 
statische en dynamische meting een sensitiviteit van respectievelijk 28% en 33%, de 
specificiteit werd vastgesteld op 95%. Er zijn leeftijdsafhankelijke normaalwaarden (zie 
addendum) [10]. 

o Vigorimeter (bijv. Martin-Vigorimeter) meet de kracht van de kleine intrinsieke handspieren 
(mn. flexoren) uit onderzoek in gezonde controles blijkt een lage inter en intraobservervariatie 
(R= 0.95-0.97) en correleren de waarden met de arm-disability-scale, een schaal voor de 
functionaliteit van de arm [11].  

• De sensitiviteit van een gestructureerde anamnese in patiënten met PNP bij DM is 60%, de specificiteit 
87%. Voor de diagnose CIAP is de sensitiviteit en specificiteit voor patiënten jonger dan 65 jaar met ≥ 
2 sensibele symptomen (84 resp. 94%) of  ≥ 2 motorische symptomen (75 resp. 96%). Voor oudere 
patiënten ligt de sensitiviteit en specificiteit op 70 resp. 85% bij ≥ 2 sensibele anamnestische gegevens 
en 59 resp. 84% bij ≥ 2 motorische symptomen (bewijsclasse 2 en 3). Voor andere oorzaken van PNP is 
dit onbekend. 

Voorkomen van PNP naar oorzaak 
in de ziekenhuispopulatie 

Aandoening Percentage 
Diabetes 38% 
CIAP/idiopatisch 20% 
Overmatig alcohol 8% 
Erfelijke oorzaken 8% 
Inflammatoir 7% 
Toxisch 4% 
Maligniteit 3% 
Nierfunctie stoornissen 2% 
Paraproteïne 2% 
Vitamine deficiëntie 2% 
Schildklier 2% 
Bindweefsel/vasculitis 2% 
HIV 1% 
Critical illness-PNP 1% 
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• De sensitiviteit en specificiteit van het neurologisch onderzoek varieert sterk naargelang de oorzaak van 
de PNP, respectievelijk 50-92% en voor de specificiteit 56-100%. Voor het stellen van de diagnose PNP 
bij DM en CIAP heeft het neurologisch onderzoek naar sensibele afwijkingen zowel een hoge 
sensitiviteit (>90%) als specificiteit (64-94%) (bewijsclasse 2 en 3). Symmetrisch afwezige APR’s 
hebben een redelijke specificiteit (74%) en ook een redelijk hoge sensitiviteit (80%) voor het aantonen 
van een CIAP. 

• De sensitiviteit en specificiteit van symptomen en bevindingen bij gebruik van een gestandaardiseerde 
vragenlijst en neurologisch onderzoek is bij een ongeselecteerde groep patiënten met een milde PNP 
74% en bij een ernstige PNP 97%, de specificiteit voor beide groepen was gelijk (74%)[12].  

• De symptomen en bevindingen van het neurologisch onderzoek bij eenzelfde PNP patiënt zijn 
reproduceerbaar (κ-waarde 0.47, range 0.33-0.84) en correleren met afwijkingen gevonden bij EMG 
onderzoek (κ-waarde respectievelijk 0.56 voor symptomen en 0.89 voor afwijkingen bij neurologisch 
onderzoek) [13].   
 

De anamnese en het neurologisch onderzoek worden bij voorkeur verricht door een neuroloog of door een arts 
met ervaring in het nauwkeurig verrichten van het neurologisch onderzoek. De diagnose PNP kan dan met hoge 
betrouwbaarheid worden gesteld d.m.v. informatie verkregen uit een gestructureerde anamnese en een 
nauwkeurig uitgevoerd neurologisch onderzoek[14]. Indien de klachten niet bij een PNP passen, overweeg dan 
een andere diagnose.  

 2. Acuut ontstane PNP: Wanneer PNP-klachten binnen 6 weken zijn ontstaan overweeg dan de volgende 
differentiaal diagnose:  

• snel progressieve PNP 
o GBS (zie richtlijn Guillain-Barré syndroom) 
o acuut verlopende CIDP (A-CIDP) 
o intoxicatie (bv alcohol, organofosfaten, oplosmiddelen) 
o acute intermittrende porphyrie 
o vasculitis 
o vitamine B1 deficiëntie 
o post(-rabies) vaccin 
o difterie 
o zware metalen  
o critical illness neuropathie 

• Naast oorzaken van PNP moet men bij snel progressieve klachten ook denken aan:  
o aandoeningen van het centraal zenuwstelsel (staminfract/bloeding of encephalitis)  
o acute myelopathie (ruimte innemend proces/acute myelitis transversa), poliomyelitis anterior 

acuta (polio / andere neurotrope virussen)  
o aandoeningen van de zenuwwortels: polyradiculopathie (HNP, maligniteit), polyradiculitis 

(lymfomatose, Lyme, neurotrope virussen)  
o ziekten van de neuromusculaire overgang (myasthenia gravis, intoxicatie)  
o myopathie (hypokaliemie, hypophosphatemie, myositis, acute rhabdomyolysis, periodieke 

paralyse) 

NB deze differentiaaldiagnose beoogt niet compleet te zijn.  

Van belang is dat de diagnostiek (denk aan laboratoriumonderzoek, een LP of EMG) bij acute PNP met spoed 
worden verricht. 

3. PNP met bekende oorzaak:  

• Bij patiënten met diabetes mellitus (DM), nierfalen, HIV, chronisch alcoholisme of na gebruik van 
neurotoxische medicatie (vnl cisplatinum, taxol en vincristine) die een voor de betreffende aandoening 
kenmerkend (vaak langzaam progressief) beloop van de PNP hebben met de daarbij passende 
bevindingen bij neurologisch onderzoek, is aanvullend onderzoek niet geindiceerd (bewijsklasse nivo 
3).  

• Bij DM is pijn niet ongebruikelijk, mn bij snelle wisseling in glucose-waarden kan een pijnlijke PNP 
ontstaan welke goed reageert op glucose regulatie.  

• Bij DM2 is PNP vaak al bij diagnose aanwezig. Aanwezigheid van andere diabetische complicaties 
kan een diabetische PNP als oorzaak van de klachten waarschijnklijker maken. Bij elk ander beloop 
dient verder aanvullend onderzoek te worden verricht [1, 4].  
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4. Alarmsymptomen: Bij één van de volgende alarmsymptomen is het van belang snelle en gerichte diagnostiek 
in te zetten (zie 14):  

Snelle progressie dagen - 6 weken (o.a. GBS, PNP bij vasculitis) 
Pijn* afwijkend in ernst, locatie of duur 
Asymmetrie dd oa. vasculitis, multifocale motorische neuropathie 

of een (multipele) mononeuropathie 
Puur motorisch dd. o.a.  aandoening van motorische voorhoorncellen, 

een (distale) myopathie 
Puur sensibel dd. sensibele neuronopathie, dunnevezelneuropathie 
Autonome stoornissen zie bovenstaande verschijnselen 
*Pijn kan deel uitmaken van het PNP bij diabetici. Bij DM met zeer ernstige pijn is er wel een indicatie voor aanvullend onderzoek. 

 
5. Aanvullend onderzoek bij alarmsymptomen:  

• Bloedonderzoek: BSE, Hb, MCV, leuco’s, thrombo’s, glucose, γGT, ALAT, ASAT, kreatinine,TSH, 
paraproteine, Vit B1, B12 + eventueel aangevuld met bepalingen passend bij de klachten en 
bevindingen (bv anti-GM1 bij verdenking MMN). 

• EMG met specifieke vraagstelling  
 
Indien er onduidelijkheden blijven bestaan over de etiologie overleg dan met één van de neuromusculaire 
stafleden. 

6. Sterke verdenking op een erfelijke PNP:  

Heriditaire sensomotore PNP (HMSN) of de ziekte van Charcot-Marie Tooth (CMT) komt relatief vaak voor (1: 
2500 inwoners). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen  een primair demyeliniserende (HMSN-I, die bij 2/3 
van de patiënten voorkomt) en een axonale variant (HMSN-II). Beide varianten kennen zowel een autosomaal 
dominante (AD), autosomaal recessieve (AR) als X-gebonden overerving. Hierbij wordt ook wel de classificatie 
CMT1 (AD, spontane mutatie komt voor, demyeliniserend), CMT2 (AD, axonaal) en CMTX (X-gebonden) 
gebruikt. Inmiddels zijn er >30 genen gerelateerd aan CMT (zie onderstaande tabel). De klachten kunnen op elke 
leeftijd ontstaan.  
 
Klachten en symptomen welke bij anamnese passen bij CMT zijn: 
 

• frequente enkelblessures (bij disale zwakte) en moeite met rennen  
• onhandig lopen (bij spierzwakte en sensibele stoornissen) 
 
Bij onderzoek wordt gelet op de aanwezigheid van: 
• voetdeformaties (holvoeten en hamertenen) 
• atrofie van intrinsieke hand- en voetspieren, gastrocnemicus (omgekeerde champagnefles-vorm van de 

benen) 
• verminderde proprioceptie en vibratiezin (balansstoornissen en gevoel te lopen op ‘kussentjes’) 
• areflexie 
• hypertrofie van perifere zenuwen 

 

Voor de subtypering is het van belang te achterhalen wanneer de patiënt voor het eerst ging lopen. Dit gegeven 
in combinatie met ongecorrigeerde (motore) zenuw geleidingssnelheden zijn een houvast voor het inzetten van 
DNA-diagnostiek. CMT1A is de meest voorkomende erfelijke PNP. 

Gezien de lange bepalingsduur en hoge kosten van DNA-diagnostiek (bv CMT1A €700,-/bepaling, uitgevoerd in 
het AMC) en zeker wanneer er geen afwijkingen worden gevonden in het PMP22-gen (CMT1A) wordt 
aangeraden te overleggen met een neuromusculair neuroloog (zie ook bijlage 3).  
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Subtypen erfelijke PNP 
 

 
 
 
7. Aanvullend onderzoek: Als er geen alarmsymptomen zijn en er een verdenking is op een chronische PNP 
zonder aanwijzingen voor duidelijke oorzaak wordt het volgende onderzoek verricht: 

• uitgebreid screenend standaard laboratoriumonderzoek bestaande uit: BSE, Hb, MCV, leuco’s, 
thrombo’s, glucose,  γGT, ALAT, ASAT, kreatinine, TSH, paraproteïne, Vit B1, B12 (op indicatie Vit 
B6) en 

• een standaard EMG  
 
NB! het verschil met de landelijke richtlijn uit 2005 is dat het laboratoriumonderzoek tijdens het eerste 
(polikliniek)bezoek wordt ingezet. Dit standaard schema is gelijk aan het minimaal te verrichten bloedonderzoek 
bij een patient met alarmsymptomen. 
 
8. Past het EMG bij PNP?: 
 
Het standaard EMG kan bijdrage bij het oplossen van de volgende vragen (zie bijlage 2):  

• Is er sprake van een PNP?  
• Is er sprake van een axonale, demyeliniserende of gemengde PNP? Let op! Bij een geisoleerde dunne 

vezel PNP worden er i.h.a. geen afwijkingen gevonden bij het neurologsich onderzoek (muv van pijn en 
eventuele temperatuurszin stoornis), zijn er geen afwijkingen bij EMG onderzoek.  

• Bijdragen aan het opsporen van de oorzaak van de PNP 
 

De sensitiviteit van het EMG is 75-95%, de specificiteit 91-100% als er klinische aanwijzingen voor een PNP 
(bewijsklasse nivo 2)[1, 4, 15, 16]. Indien het EMG onderzoek een PNP niet bevestigt dient allereerst opnieuw te 
worden overwogen of er wel sprake is van een PNP.   
 
9. Dunnevezelneuropathie: Wanneer het klachtenpatroon goed past bij een sensorische PNP (mn pijn en 
eventuele autonome klachten) kan de diagnose ‘dunnevezelneuropathie’ worden overwogen.  
 

• Distale dunnevezelneuropathie kan geïsoleerd voorkomen (eigenlijk wordt er alleen in dit geval  
gesproken van een ‘dunne vezelneuropathie’) met meestal als klachten een brandende pijn aan de 
voeten, vaak met allodynie, soms met erythromelalgie (rode warme en pijnlijke huid), het EMG is niet 
afwijkend.  

• Autonome vezels kunnen ook disproportioneel veel aangedaan zijn en soms gaat dit vooraf aan de 
tekenen van dikkevezelneuropathie (gestoorde vibratie/positiezin, verlaagde reflexen, krachtsverlies en 
EMG afwijkingen). Afwijkend zweet patroon en circulatoire afwijkingen in de voeten zijn dan meestal 
tekenen van de betrokkenheid van autonome vezels.  

 
De incidentie en prevalentie van dunnevezelneuropathie zijn niet goed bekend. Bij ouderen wordt in 93% geen 
oorzaak gevonden. Van de bekende oorzaken komt DM het meest frequent voor. Ook een gestoorde 

Ziektebeeld Genetisch defect Overervingspatroon Relatief 
voorkomen 

Duur bepaling 
(maanden) 

CMT1A  Deletie of duplicatie 
PMP22 

Autosomaal dominant 
Spontane mutatie 

55% 2 

CMT1B Mutatie MPZ Autosomaal dominant 8.5% 3-6 
CMT1C Mutatie LITAF Autosomaal dominant zeldzaam 3 
CMT1D Mutatie ERG2 Autosomaal dominant zeldzaam - 
CMT1E Mutatie PMP22 Autosomaal dominant zeldzaam - 
CMT1X Mutatie GJB1 X-linked dominant 15.2% - 
CMT2A Mutatie in MFN2 of 

KIF1B 
Autosomaal dominant 4% 6 

CMT2D Mutatie GARS Autosomaal dominant zeldzaam 6 
CMT2E Mutatie NEFL Autosomaal dominant zeldzaam 6 
CMT2K Mutatie GDAP1 Autosomaal dominant 

of recessief 
zeldzaam 6 

  
HNPP* Puntmutatie of deletie in 

PMP22 
Autosomaal dominant 9.1% 2 

*HNPP (hereditary neuropathy with liability to pressure palsies) behoort niet tot de categorie CMT, maar is een frequente erfelijke oorzaak van PNP. 
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glucosetolerantie zou kunnen leiden tot dunnevezelneuropathie. Amyloidose kan zich presenteren met een 
dunnevezelneuropathie. Met name wanneer een patiënt zich eerst presenteert met een dunnevezelneuropathie en 
vervolgens een dikkevezelneuropathie moet zorgvuldig, zo nodig bij herhaling, worden gezocht naar 
amyloidose. Andere, minder voorkomende oorzaken van duune vezelneuropathie zijn o.a.: alcohol, HIV/AIDS, 
sarcoidose, vasculitis en GBS (maar niet als geisoleerd symptoom). De differentiaal diagnose bestaat uit o.a.: 
erytromelalgie, acroparesthesieen, complex regionaal pijnsyndroom, ischemie van onderbenen of voeten en 
medicatiegeinduceerde paresthesieen. 
 
Welke testen bij de verdenking op autonome functiestoornissen/dunnevezelneuropathie? 
 
1. Autonome vragenlijsten zoals mCOMPASS en de Small Fiber Neuropathy Screening List (SFNSL) 
correleren goed met autonome functietesten en aanwezigheid van autonome klachten[17, 18]. Deze vragenlijst 
differentieert tussen patiënten met en zonder klachten passend bij een dunnevezelneuropathie en kan gebruikt 
worden om een subgroup patiënten te selecteren, die in aanmerking komen voor aanvullend onderzoek. Deze 
vragenlijst discrimineert echter niet tussen patiënten met en zonder afgenomen IENF (zie verder). 
 
2. Autonome functie testen: Indien er een verdenking is op dunnevezelneuropathie kunnen autonome testen 
worden verricht, zoals onderzoek van de hartslagvariabiliteit of zweet testen. Hartslagvariabiliteit na diepe 
ademhaling is de meest gebruikte test voor het beoordelen van cardiovagale dysfunctie (specificiteit van 80%, 
bewijsklasse 2). Autonome testen zijn waarschijnlijk zinvol in het vastleggen van afwijkingen van het autonome 
zenuwstelsel (bewijsklasse 2 en 3). De combinatie van deze testen samen met het afnemen van een autonome 
functieschaal heeft waarschijnlijk de hoogste sensitiviteit en specificiteit voor de diagnose autonome dysfunctie 
(bewijsklasse 2) [1]. 
 
3. Huidbiopt: Een standaard huidbiopt (3 mm punch, lateraal 10 cm boven het enkelgewricht) met bepaling van 
de intra epidermale nerve fiber density (IENF) is een betrouwbare en efficiënte techniek voor het aantonen van 
dunne vezel neuropathie (bewijsklasse 1)[19]. De bepaling van de IENF heeft een goede intra- en interobserver-
variabiliteit. De normaalwaarden zijn bekend [20]. Het afnemen van een huidbiopt is een eenvoudige ingreep die 
goed wordt verdragen en slechts een klein litteken geeft. De bewerking van het huidbiopt en het tellen van de 
IENF vergt expertise en is tijdrovend. In het UMC in Maastricht bestaat in principe de mogelijkheid om 
huidbiopten te verrichten bij patiënten die worden verdacht van een dunnevezelneuropathie. Alvorens hiernaar te 
verwijzen: overleg met neuromuscualir neuroloog. 
 
De diagnostische bijdrage van een huidbiopt bij patiënten met pijnlijke brandende voeten mogelijk veroorzaakt 
door een dunnevezelneuropathie. 
 
Er zijn slechts een beperkt aantal studies verricht die prospectief naar de waarde van IENF bepaling hebben 
gekeken bij patiënten met pijnlijke brandende voeten (dd dunnevezelneuropathie of pijnlijke voeten door een 
andere oorzaak). De sensitiviteit was 100% bij patiënten met klinische tekenen van dunnevezelneuropathie. 
Specificiteit 95-97% [21-23]. Een andere prospectieve studie vond een sensitiviteit van 88% en een specificiteit 
van 91% en een positief predictieve waarde van 0.9 en een negatief predictieve waarde van 0.83 voor de 
diagnose dunnevezelneuropathie [24]. Er werd geconcludeerd dat een huidbiopt met bepaling van IENF 
waarschijnlijk zinvol is om betrokkenheid van de dunne vezels aan te tonen bij patiënten met een waarschijnlijke 
PNP (bewijsklasse II).Verminderde IENF is geassocieerd met het risico op het ontwikkelen van neuropathische 
pijn (bewijsklasse 2), maar correleert niet met de intensiteit van de pijn [25].  
Nieuwe prospectieve studies zijn noodzakelijk om duidelijk te maken wat de precieze diagnostische bijdrage is 
van huidbiopten bij patiënten met een waarschijnlijke polyneuropathie/dunnevezelneuropathie ten opzichte van 
patiënten met sensore klachten of pijn die niet wordt veroorzaakt door een PNP/dunnevezelneuropathie. 
 
De behandeling van een dunnevezelneuropathie is gelijk aan de behandeling van een pijnlijke PNP (zie 13). 

10. Oorzaak PNP duidelijk?: Indien de oorzaak van de PNP duidelijk is verdient het de voorkeur de oorzaak 
eerst te behandelen (evt. verwijzing naar een ander specialisme voor behandeling). Overleg met een 
neuromusculair neuroloog indien de PNP verergert na behandeling van de oorzaak (zie 16). 

11. Oorzaak PNP niet duidelijk: Zijn er bij anamnese of neurologisch onderzoek aanwijzingen voor andere 
oorzaken? 

• Aanvullend bloedonderzoek: bijv. lues serologie, anti-GM1 bij verdenking MMN of anti-MAG bij 
verdenking IgM-MGUS-PNP. 

• Aanvullend algemeen onderzoek (op indicatie): 
• Genetisch onderzoek: bij een negatieve familieanamnese, of bij een positieve 

familieanamnese waarbij de 1e DNA diagnostiek (vaak CMT1A) negatief bleek 
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• Lumbaalpunctie (LP):  bij verdenking demyeliniserende PNP (verhoogd eiwit zonder 
pleicytose), maligniteit, paraneoplastisch 

• Beeldvorming: X-/CT-thorax, overige beeldvorming 
• Huidbiopt (altijd i.o.m. een neuromusculair staflid):  een verminderde dichtheid van de 

intraepidermale zenuwvezels toont betrokkenheid van dunne vezels in de PNP aan [19] 
(bewijsklasse nivo 1, zie onder 9).  

• Zenuwbiopt (altijd i.o.m. een neuromusculair staflid): Het is i.h.a. niet zinvol om een 
zenuwbiopt te verrichten bij patiënten met een langzaam progressieve symmetrische distale 
PNP (bewijsklassenivo 3) [25]. Bij duidelijke verdenking op amyloidose, vasculitis, 
sarcoidose, lepra of een ernstige PNP anderzins kan een nervus suralisbiopt worden 
overwogen. 
 

12. Oorzaak vastgesteld: Handel naar bevinden. 

13. Behandeling van pijnlijke PNP met bekende oorzaak: Oorzakelijke behandeling van het onderliggend 
lijden kunnen PNP-klachten stabiliseren of enige verbetering geven, zoals de glucose-waarden bij DM 
(bewijsklasse nivo 3)[26-29]. Naast oorzakelijke behandeling kunnen de positieve symptomen (mn. tintelingen 
en pijn) symptomatische worden behandeld, hoewel het succes van de behandeling vaak beperkt is. 
Gerandomiseerd onderzoek naar behandelingseffect is vrijwel alleen bij patiënten met diabetes beschikbaar. 

Diabetische en overige PNP: 
De meeste trials bestuderen het effect van medicatie op pijnlijke diabetische PNP. Bij gelijkwaardig bewijs werd 
de medicatie gerangschikt op de grootte van de studie, aantal beschikbare studies, de mate van effectiviteit en het 
voorkomen van (ernstige) bijwerkingen. In het algemeen wordt geadviseerd te starten met amiltriptyline (AMT). 
De keuzevolgorde van de overige geadviseerde middelen is niet strict doordat onderzoek naar de 
effectiviteitsverschillen tussen de verschillende middelen vrijwel ontbreekt [30].  
 

Middel 
Kosten prijs (per maand) 

Start dosering Maximum dosering NNT NNH 
‘minor’

* 

NNH 
‘major’

** 
Amitriptyline (AMT)1 (bewijsklasse nivo 1)[31-38] 

Tryptizol 25-125mg: €1.32 – €6.58 
Nortryptiline 25-125mg : €4.05– €20.23 

25 mg a.n.  
ouderen 10mg a.n. 

75-125 mg/dag  
 

2 10 nb 

Gabapentine (GBP) (bewijsklasse nivo 1)[37, 39] 
Gabapentine 300-3600mg: €2.79- €33.42 

dag 1: 1 dd 300 mg,  
dag 2: 2 dd 300 mg, 
dag 3: 3 dd 300 mg 

3 dd 1200mg 4 5 56 

Pregabaline (PBG) (bewijsklasse nivo 1) [40-42] 
Pregabaline 300-600mg: €67.68- €133.56 

150 mg/dag (2-3 
giften) 

600mg/dag 4-8 nb 10 

Duloxetine (DLX)2 (bewijsklasse nivo 1) [43, 44] 
Duloxetine 60-120mg: €37.14 - €74.28 

60 mg/dag 2 dd 60mg.  5 nb 9 

Carbamazepine (CBZ)3 (bewijsklasse nivo 1)[33, 45] 

Carbamazepine 200-800mg: €1.91- €7,64 
1-2 dd 200 mg 
ouderen: 2 dd 
100mg 

3-4 dd 200 mg 
 

3 2 15 

Natriumvalproaat (VPA) (bewijsklasse nivo 
1)[46] 
Depakine 600mg–1200mg: €5.04– €10.08 

3 dd 200 mg 3 dd 400 mg 2-3 30 nb 

Tramadol (retard) (bewijsklasse nivo 1)[47, 48] 
Tramadol retard 50-400mg: €3.85- €19.60 

2 dd 50-100 mg  2 dd. 200 mg 2-4 2-5 7-8 

Paroxetine (bewijsklasse nivo 1)[32, 36] 
Paroxetine 10-50mg: €0.93 - €4.63 

10 mg/dag  50 mg/dag  
ouderen 40 mg/dag 

5 nb nb 

Oxycodon CR (bewijsklasse nivo 1)[49]  
Oxycodon CR 10-120mg: €12.67-  €152.08 

10 mg/dag 2 dd 60 mg  nb 2 5 

Fenytoine (PHT) (bewijsklasse nivo 1)[32, 45, 50, 51]  

Diphantoine 300mg  €2.07 
2 dd 150 mg Bloedspiegels  

(< 20 g/ml)  
2 2 10 

Clonazepam (bewijsklasse nivo 3)  
Clonazepam 4-8mg: €5.16 - €10.32 

i.c.m. TCA 
1-2 dd 4mg 

 nb nb nb 

Capsaicinecreme (bewijsklasse nivo 1)4 [31, 52, 53]  
Tube 30 gram €0.70 

4 dd op de pijnlijke 
huiddelen 

 4-6 2 9 

TENS (bewijsklasse nivo 3) [35, 54]  
Aanschaf: €160, electrodepasta €20 

30 min. per dag  2-4 - - 

  
NNT= number needed to treat; NNH= number needed to harm; nb = niet bepaald; *beperkte bijwerkingen 
zonder noodzaak van staken van het middel;  ** bijwerkingen, waardoor het gebruik gestaakt moet worden. 
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1Bij ouderen heeft nortriptyline (zelfde opbouwschema tot 150mg/dag) de voorkeur boven AMT vanwege 
minder anticholinerge bijwerkingen en minder orthostatische hypotensie [32, 36]. Alternatief CBZ. 
2Duloxetine is even effectief als PBG en GBP [55]. 
3CBZ is even effectief als fenytoine, maar heeft minder bijwerkingen [32, 33, 45, 50, 56]. 
4 Ook als adjuvans bij AMT. 
 
HIV-neuropathie: 
Voor de behandeling van pijnlijke symptomen in het kader van een HIV-gerelateerde neuropathie is enkel LTG 
bewezen effectief is. Lamotrigine (LTG) (bewijsklasse nivo 3) is mogelijk effectief in HIV patiënten met een 
pijnlijke PNP, die dideoxynucleoside analoog ART gebruiken. Indien mogelijk wegnemen oorzaak (bijv. HIV-
medicatie veranderen). 
 
 

Middel 
Kosten prijs (per maand) 

Start dosering Maximum dosering NNT NNH 
‘minor’

* 

NNH 
‘major’

** 
Lamotrigine (LTG) (bewijsklasse nivo 3) [57, 58] 
Lamotrigine 25 – 400mg: €3.13 -  €50 

25 mg a.n.  
 

400 mg/dag  
 

3 43-106 81 

 

14. Oorzaak van PNP blijft onduidelijk: Inventariseer opnieuw of er nu wel aanwijzingen zijn voor 
alarmsymptomen (zie 4), indien deze aanwijzig zijn zet dan diagnostiek in zoals beschreven onder 5. Indien er 
geen aanwijzingen zijn voor alarmsymptomen, het EMG geen aanwijzingen geeft voor een oorzaak en de 
oorzaak onduidelijk blijft overleg dan met een neuromusculair staflid of er geen andere oorzaken van de PNP 
over het hoofd gezien zijn.  

 
Addendum 

Referentiewaarden 

Glucose [1, 59] 

DM bij een nuchter glucose > 6,9 mM (bij een vingerprik > 6.0 mM), of bij een niet-nuchter glucose van > 11,0 
mmol/l. 
  
Praktisch: 
• Niet-nuchter glucose < 6,9 mmol/l: geen DM 
• Niet-nuchter glucose 6,9-11,0 mmol/l: � nuchter  glucose bepalen 
• Niet-nuchter glucose > 11,0 mmol/l: DM 
  

 Alcoholconsumptie [1, 60] 

Geregeld drinken: >14 EH/week (vrouw) of >21 EH/week (mannen) 
Zwaar drinken: >35 glazen/week (vrouwen) of >50 glazen/week (mannen) 
  

Nierfalen [1, 61] 

Kreatinine  > 400-500 µM of een GFR <10-12 ml/min  
 
De formule volgens Cockroft kan worden benaderd: creatinineklaring in ml/min serum = (140 – leeftijd) x 
gewicht in kg/creat (micromol/l) (voor mannen moet deze waarde vermenigvuldigd worden met 1,2) 
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Rydel-Seiffer stemvork [9] 
Normaalwaarden in gezonde controles: 
 

Armen 
leeftijd (jaren)              waarde  

       <40                >6.5  
    41–85   >6.0 
        >85   >5.5  
 

 

Normaalwaarden Aesthesiometer (2-punts discrimitator)[10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Normaalwaarden Vigorimeter [11] 

 
 

Benen 
leeftijd (jaren)              waarde 

      <40                  >4.5 
   41–60                               >4.0 
   61–85                               >3.5 
       >85                              >3.0 
 

Indexvinger 
leeftijd (jaren)              statische waarde              dynamische waarde 

   20-39                               4.0                                             3.5 
   40-49                                            4.5                                             4.0 
   50-59                                            5.0                                             4.0 
   60-69                                            6.0                                             5.0 
   70-79                                            7.0                                             6.0 
   ≥80                                            8.5                                             6.5 

 Mannen Vrouwen 

Leeftijd 
(jaren) 

Ondergrens 95% 
betrouwbaarheidsinterval 

Mediane waarde 
per 

leeftijdscategorie 
Ondergrens 95% 

betrouwbaarheidsinterval 

Mediane waarde 
per 

leeftijdscategorie 

5-9 42 53 38 48 
10-14 59 95 53 73 
15-19 72 122 63 90 
20-24 89 146 72 106 
25-29 101 154 76 112 
30-34 110 153 76 112 
35-39 115 148 76 109 
40-44 115 141 74 104 
45-49 111 134 73 98 
50-54 105 126 71 92 
55-59 94 116 67 84 
60-64 83 106 63 76 
65-69 74 97 58 71 
70-74 66 91 54 67 
75-79 57 82 48 63 
80-84 50 75 43 59 
≥85% 37 64 35 54 



10 
 

Referenties  

1. Van Doorn P.A., et al., Richtlijn Polyneuropathie.CBO, Nederlandse Vereniging voor Neurologie 2005. 
2. Lin, K.P., et al., Generalized neuropathy in Taiwan: an etiologic survey. Neuroepidemiology, 1993. 

12(5): p. 257-61. 
3. Mygland, A. and P. Monstad, Chronic polyneuropathies in Vest-Agder, Norway. Eur J Neurol, 2001. 

8(2): p. 157-65. 
4. Rosenberg, N.R., et al., Diagnostic investigation of patients with chronic polyneuropathy: evaluation of 

a clinical guideline. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2001. 71(2): p. 205-9. 
5. Rudolph, T. and E. Farbu, Hospital-referred polyneuropathies--causes, prevalences, clinical- and 

neurophysiological findings. Eur J Neurol, 2007. 14(6): p. 603-8. 
6. Verghese, J., et al., Peripheral neuropathy in young-old and old-old patients. Muscle Nerve, 2001. 

24(11): p. 1476-81. 
7. Vrancken, A.F., et al., Drug therapy for chronic idiopathic axonal polyneuropathy. Cochrane Database 

Syst Rev, 2004 (2): p. CD003456. 
8. Vrancken, A.F., et al., The meaning of distal sensory loss and absent ankle reflexes in relation to age: a 

meta-analysis. J Neurol, 2006. 253(5): p. 578-89. 
9. Martina, I.S., et al., Measuring vibration threshold with a graduated tuning fork in normal aging and in 

patients with polyneuropathy. European Inflammatory Neuropathy Cause and Treatment (INCAT) 
group. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 1998. 65(5): p. 743-7. 

10. van Nes, S.I., et al., Revising two-point discrimination assessment in normal aging and in patients with 
polyneuropathies. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2008. 79(7): p. 832-4. 

11. Merkies, I.S., et al., Assessing grip strength in healthy individuals and patients with immune-mediated 
polyneuropathies. Muscle Nerve, 2000. 23(9): p. 1393-401. 

12. Hoffken, O., et al., A simplified screening protocol predicts pathological electroneurographic results in 
patients with suspected polyneuropathy. Int J Neurosci, 2010. 120(1): p. 28-35. 

13. Dyck, P.J., et al., Signs and symptoms versus nerve conduction studies to diagnose diabetic 
sensorimotor polyneuropathy: Cl vs. NPhys trial. Muscle Nerve, 2010. 42(2): p. 157-64. 

14. England, J.D., et al., Distal symmetric polyneuropathy: a definition for clinical research: report of the 
American Academy of Neurology, the American Association of Electrodiagnostic Medicine, and the 
American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation. Neurology, 2005. 64(2): p. 199-207. 

15. Gentile, S., et al., Simplified diagnostic criteria for diabetic distal polyneuropathy. Preliminary data of 
a multicentre study in the Campania region. S.I.M.S.D.N. Group. Acta Diabetol, 1995. 32(1): p. 7-12. 

16. Hilz, M.J., et al., Vibrameter testing facilitates the diagnosis of uremic and alcoholic polyneuropathy. 
Acta Neurol Scand, 1995. 92(6): p. 486-90. 

17. Bakkers, M., et al., Pain and autonomic dysfunction in patients with sarcoidosis and small fibre 
neuropathy. J Neurol, 2010. Epub ahead of publishing. 

18. Hoitsma, E., Small Fiber Neuropathy. A novel finding in sarcoidosis, in Department of Neurology. 
2005, Maastricht University Hospital: Maastricht. p. 219. 

19. Lauria, G., et al., European Federation of Neurological Societies/Peripheral Nerve Society Guideline 
on the use of skin biopsy in the diagnosis of small fiber neuropathy. Report of a joint task force of the 
European Federation of Neurological Societies and the Peripheral Nerve Society. Eur J Neurol, 2010. 
17(7): p. 903-12, e44-9. 

20. Bakkers, M., et al., Intraepidermal nerve fiber density and its application in sarcoidosis. Neurology, 
2009. 73(14): p. 1142-8. 

21. Koskinen, M., et al., A quantitative method for the assessment of intraepidermal nerve fibers in small-
fiber neuropathy. J Neurol, 2005. 252(7): p. 789-94. 

22. Loseth, S., et al., Intraepidermal nerve fibre density, quantitative sensory testing and nerve conduction 
studies in a patient material with symptoms and signs of sensory polyneuropathy. Eur J Neurol, 2006. 
13(2): p. 105-11. 

23. Shun, C.T., et al., Skin denervation in type 2 diabetes: correlations with diabetic duration and 
functional impairments. Brain, 2004. 127(Pt 7): p. 1593-605. 

24. Walk, D., et al., Concordance between epidermal nerve fiber density and sensory examination in 
patients with symptoms of idiopathic small fiber neuropathy. J Neurol Sci, 2007. 255(1-2): p. 23-6. 

25. England, J.D., et al., Practice parameter: the evaluation of distal symmetric polyneuropathy: the role of 
autonomic testing, nerve biopsy, and skin biopsy (an evidence-based review). Report of the American 
Academy of Neurology, the American Association of Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine, 
and the American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation. Pm R, 2009. 1(1): p. 14-22. 

26. Effect of intensive therapy on the development and progression of diabetic nephropathy in the Diabetes 
Control and Complications Trial. The Diabetes Control and Complications (DCCT) Research Group. 
Kidney Int, 1995. 47(6): p. 1703-20. 



11 
 

27. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment 
and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). UK Prospective Diabetes Study 
(UKPDS) Group. Lancet, 1998. 352(9131): p. 837-53. 

28. Bertelsmann, F.W., et al., Peripheral nerve function in patients with painful diabetic neuropathy treated 
with continuous subcutaneous insulin infusion. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 1987. 50(10): p. 1337-
41. 

29. Boulton, A.J., et al., Continuous subcutaneous insulin infusion in the management of painful diabetic 
neuropathy. Diabetes Care, 1982. 5(4): p. 386-90. 

30. Finnerup, N.B., et al., Algorithm for neuropathic pain treatment: an evidence based proposal. Pain, 
2005. 118(3): p. 289-305. 

31. Biesbroeck, R., et al., A double-blind comparison of topical capsaicin and oral amitriptyline in painful 
diabetic neuropathy. Adv Ther, 1995. 12(2): p. 111-20. 

32. Collins, S.L., et al., Antidepressants and anticonvulsants for diabetic neuropathy and postherpetic 
neuralgia: a quantitative systematic review. J Pain Symptom Manage, 2000. 20(6): p. 449-58. 

33. Gomez-Perez, F.J., et al., Nortriptyline-fluphenazine vs. carbamazepine in the symptomatic treatment of 
diabetic neuropathy. Arch Med Res, 1996. 27(4): p. 525-9. 

34. Gomez-Perez, F.J., et al., Nortriptyline and fluphenazine in the symptomatic treatment of diabetic 
neuropathy. A double-blind cross-over study. Pain, 1985. 23(4): p. 395-400. 

35. Kumar, D., et al., Diabetic peripheral neuropathy. Effectiveness of electrotherapy and amitriptyline for 
symptomatic relief. Diabetes Care, 1998. 21(8): p. 1322-5. 

36. McQuay, H.J., et al., A systematic review of antidepressants in neuropathic pain. Pain, 1996. 68(2-3): p. 
217-27. 

37. Morello, C.M., et al., Randomized double-blind study comparing the efficacy of gabapentin with 
amitriptyline on diabetic peripheral neuropathy pain. Arch Intern Med, 1999. 159(16): p. 1931-7. 

38. Vrethem, M., et al., A comparison a amitriptyline and maprotiline in the treatment of painful 
polyneuropathy in diabetics and nondiabetics. Clin J Pain, 1997. 13(4): p. 313-23. 

39. Backonja, M., et al., Gabapentin for the symptomatic treatment of painful neuropathy in patients with 
diabetes mellitus: a randomized controlled trial. Jama, 1998. 280(21): p. 1831-6. 

40. Freeman, R., E. Durso-Decruz, and B. Emir, Efficacy, safety, and tolerability of pregabalin treatment 
for painful diabetic peripheral neuropathy: findings from seven randomized, controlled trials across a 
range of doses. Diabetes Care, 2008. 31(7): p. 1448-54. 

41. Hurley, R.W., et al., Pregabalin as a treatment for painful diabetic peripheral neuropathy: a meta-
analysis. Reg Anesth Pain Med, 2008. 33(5): p. 389-94. 

42. Moore, R.A., et al., Pregabalin for acute and chronic pain in adults. Cochrane Database Syst Rev, 
2009(3): p. CD007076. 

43. Kajdasz, D.K., et al., Duloxetine for the management of diabetic peripheral neuropathic pain: evidence-
based findings from post hoc analysis of three multicenter, randomized, double-blind, placebo-
controlled, parallel-group studies. Clin Ther, 2007. 29 Suppl: p. 2536-46. 

44. Lunn, M.P., R.A. Hughes, and P.J. Wiffen, Duloxetine for treating painful neuropathy or chronic pain. 
Cochrane Database Syst Rev, 2009(4): p. CD007115. 

45. Rull, J.A., et al., Symptomatic treatment of peripheral diabetic neuropathy with carbamazepine 
(Tegretol): double blind crossover trial. Diabetologia, 1969. 5(4): p. 215-8. 

46. Kochar, D.K., et al., Sodium valproate in the management of painful neuropathy in type 2 diabetes - a 
randomized placebo controlled study. Acta Neurol Scand, 2002. 106(5): p. 248-52. 

47. Harati, Y., et al., Double-blind randomized trial of tramadol for the treatment of the pain of diabetic 
neuropathy. Neurology, 1998. 50(6): p. 1842-6. 

48. Sindrup, S.H., et al., Tramadol relieves pain and allodynia in polyneuropathy: a randomised, double-
blind, controlled trial. Pain, 1999. 83(1): p. 85-90. 

49. Gimbel, J.S., P. Richards, and R.K. Portenoy, Controlled-release oxycodone for pain in diabetic 
neuropathy: a randomized controlled trial. Neurology, 2003. 60(6): p. 927-34. 

50. McQuay, H., et al., Anticonvulsant drugs for management of pain: a systematic review. Bmj, 1995. 
311(7012): p. 1047-52. 

51. Sindrup, S.H. and T.S. Jensen, Efficacy of pharmacological treatments of neuropathic pain: an update 
and effect related to mechanism of drug action. Pain, 1999. 83(3): p. 389-400. 

52. Treatment of painful diabetic neuropathy with topical capsaicin. A multicenter, double-blind, vehicle-
controlled study. The Capsaicin Study Group. Arch Intern Med, 1991. 151(11): p. 2225-9. 

53. Zhang, W.Y. and A. Li Wan Po, The effectiveness of topically applied capsaicin. A meta-analysis. Eur J 
Clin Pharmacol, 1994. 46(6): p. 517-22. 

54. Kumar, D. and H.J. Marshall, Diabetic peripheral neuropathy: amelioration of pain with 
transcutaneous electrostimulation. Diabetes Care, 1997. 20(11): p. 1702-5. 

55. Quilici, S., et al., Meta-analysis of duloxetine vs. pregabalin and gabapentin in the treatment of diabetic 
peripheral neuropathic pain. BMC Neurol, 2009. 9: p. 6. 

56. Wiffen, P., et al., Anticonvulsant drugs for acute and chronic pain. Cochrane Database Syst Rev, 
2000(2): p. CD001133. 



12 
 

57. Simpson, D.M., et al., Lamotrigine for HIV-associated painful sensory neuropathies: a placebo-
controlled trial. Neurology, 2003. 60(9): p. 1508-14. 

58. Eisenberg, E., et al., Lamotrigine reduces painful diabetic neuropathy: a randomized, controlled study. 
Neurology, 2001. 57(3): p. 505-9. 

59. Genootschap, N.H., Richtlijn Diabetes mellitus. 1999. 
60. http://www.trimbos.nl 
61. Davison AM, e.a., Oxford textbook of clinical nephrology. 2nd ed. Vol. 3. 1998, New York: Oxford 

Medical Publications. 
 
 



13 
 

Bijlage 1: Anamnese en neurologisch onderzoek 
 
Anamnese: 

• type klachten:  
– motorisch:  

• zwakte in handen of voeten (bijv  pot niet kunnen open draaien, struikelen) 
• dunnere spieren  
• krampen, mn.’s-nachts in de kuiten 

– sensibel:  
• tintelingen of prikkelingen in handen of voeten 
• verminderd gevoel in handen of voeten 
• pijnlijk gevoel bij aanraken van de huid (bijv lakens niet kunnen verdragen op de 

voeten) 
– autonoom:  

• wazig zien of droge ogen 
• eerder last van koude handen en/of voeten  
• last van hartkloppingen 
• pijn op de borst 
• passageklachten (brok in de keel, eten zakt niet goed) 
• obstipatie of diarree (vaak ‘s-nachts), faecale incontinentie 
• urgeklachten of moeite uit te plassen  
• potentiestoornissen 
• duizeligheid/onvast gevoel bij opstaan 
• plots gevoel van opstijgende warmte/hitte 
• transpireren bij eten of vlak na het eten 
• warmteintolerantie  
• verminderd aanvoelen van hypoglykemie bij diabetici,  

  
• coordinatiestoornissen: wankel gevoel op de benen bij lopen, vallen  
• de snelheid van ontstaan en progressie van de klachten 
• verdeling van de klachten: proximaal vs. distaal, symmetrisch/asymmetrisch  
• eventuele voorafgaande virale infecties, comorbiditeit, medicatie- en alcoholgebruik, contact met 

toxische stoffen (beroep/hobby), en familieanamnese (holvoeten, hamertenen)  
 
Neurologisch onderzoek:  

• Beoordeling atrofie 
• Krachtsonderzoek en verdeling van zwakte (distaal vs. proximaal; armen vs. benen)  
• Sensibele stoornissen (tast-, vibratie-, pijn-, temperatuurs-, bewegings- en positiezin)  
• Reflexonderzoek  
• Coordinatiestoornissen  
• Autonome verschijnselen (mn. orthostase, rusttachycardie, inspanningstolerantie)  

• Argyll-Robertson pupil 
• rusttachycardie,  
• inspanningsintolerantie (hartfrequentie stijgt te weinig bij activiteit),  
• orthostatische hypotensie (gemeten na 10 minuten liggen, voorts direkt na opstaan, 1, 3 en 5 

minuten na opstaan; daling systole met >20 mmHg of diastole >10 mmHg na opstaan)  
• voetafwijkingen: holvoeten en hamertenen (indien mogelijk ook bij familieleden)  
• afwijkingen passend bij systeemziekten (longen, nieren, huid) 
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Bijlage 2: Demyeliniserende en axonale PNP 
 
 

Demyeliniserende polyneuropathie

2 mV

5 ms

Stimulatie            latentie amplitude      snelheid
ms               mV m/s

pols (n.u lnaris)             7.0               3.4 -
onder elleboog           19.0               1.6 15
boven elleboog           27.1               1.1             12
oksel                           35.7                0 .7             17

Axonale polyneuropathie

latentie       amplitude      snelheid
ms                   mV              m/s

4.2                   0.9                 -
9.1                   0.8               53

11.2                   0.8              48
15.1                   0.7               54

2 mV

5 ms

Zenuw stimulatie

pols

onder el leboog

boven el leboog

oksel

Afbeelding uit: http://www.biopac.com/Education.asp?DId=2&AOS=336&Level=2 
EMG uit: Van Doorn PA. Guidline on polyneuropathy. Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151(28):1566-73. 

Motorische geleiding in de n. ulnaris bij een patiënt met een demyeliniserende PNP (links) en bij een patiënt met een 
axonale PNP (rechts). De zenuw is achtereenvolgens gestimuleerd bij de pols (A1), iets distaal van de elleboog (A2), 
iets proximaal van de elleboog (A3) en bij de oksel (A4).Het spierantwoord van de m. abductor digiti minimi werd 
na iedere stimulus geregistreerd. Horizontale as: latentie na de stimulus; tijdstip van de stimulus op 0 ms (linker 
verticale lijn). Verticale as: amplitude van het spierantwoord in mV. De latentie van het spierantwoord neemt toe 
naarmate er meer proximaal gestimuleerd wordt. Door de afstand tussen twee stimulatieplaatsen te delen door het 
latentieverschil van de spierantwoorden die zijn opgewekt bij deze stimulatieplaatsen, is de geleidingssnelheid in het 
zenuwsegment tussen deze twee stimulatieplaatsen berekend.  
Links: verschijnselen van demyelinisatie in het kader van een chronische inflammatoire demyeliniserende 
polyneuropathie. Omdat de myeline rond de axonen is beschadigd worden de impulsen die bij de verschillende 
stimulatieplaatsen zijn opgewekt te traag voortgeleid waardoor de geleidingssnelheid in elk zenuwsegment sterk 
verlaagd is. Ook kunnen impulsen uitdoven als ze bij een sterk gedemyeliniseerd deel van een axon aankomen. Dit 
laatste fenomeen (geleidingsblokkade) heeft geleid tot een afname van het spierantwoord naarmate er meer 
proximaal gestimuleerd wordt; dit is het duidelijkst in het onderarmsegment van de zenuw tussen de 
stimulatieplaatsen pols (A1) en onder de elleboog (A2). 
Rechts: verschijnselen van axonale degeneratie in het kader van een axonale polyneuropathie door vasculitis. 
Omdat er axonen verloren zijn gegaan wordt bij elke stimulatieplaats een te lage amplitude van het spierantwoord  
gemeten. Omdat de overgebleven axonen normaal functioneren is de geleidingssnelheid normaal. 
 

A1 
A2 

A3 

A4 

A1 

A2 

A3 

A4 



Bijlage 3: Analyse van erfelijke PNP 
De ‘klassieke’en meest voorkomende variant van de ziekte van Charcot-Marie-Tooth (CMT) ontstaat in de 1e 
twee decaden en gaat gepaard met distale zwakte, gevoelsstoornissen, holvoeten en hamertenen. De genetische 
grondslag van de erfelijke PNP is heterogeen. Door een combinatie van kinische kenmerken, ingeschat 
overervingspatroon en bevindingen bij neurofysiologisch onderzoek geintegreerd om op efficiente wijze het  
subtype CMT te bepalen.  
Bij 98.2% van de patiënten met een CMT1 wordt uiteindelijk een mutatie gevonden dit ligt veel lager voor 
patiënten met CMT2 (34.4%). In 33% van de onderzochte patiënten met een erfelijke PNP wordt geen CMT 
mutatie gevonden, dit betreft met name patiënten met een klinisch beeld passend bij CMT2 of CMT4. 
 

*Een beperkt aantal testen worden  uitgevoerd in het AMC, 
Amsterdam 

 
http://www.dnadiagnostiek.nl/docs/neuro_aanvr.p

df 
 
 

Referentie: Saporta ASD, Sottile SLS, Miller LJ, Feely SME, Siskind CES, Shy ME. Charcot-Marie-Tooth 
subtypes and genetic testing strategies. Annals of Neurology 2011;69:22-33. 

Ulnaire geleidingssnelheid x (m/s)   
Demyeliniserende 

variant 
x  ≤ 15 m/s 

Demyeliniserende 
met klassiek 

fenotype 
15 m/s < x  ≤ 35 

m/s 

Intermediai
re variant 
35 m/s < x  
≤ 45 m/s 

Axonale 
variant 

x  > 45 m/s of 
onbekende 

CMAP 

Duur bepaling 
(maanden)* 

CMT1A  23% 77%   2 
CMT1B 21% 15% 28% 36% 3-6 
CMT1C zeldzaam zeldzaam   3 
CMT1D zeldzaam zeldzaam   research setting 
CMT1E zeldzaam zeldzaam   research setting  
CMT1X  28% 25% 47% research setting 
CMT2A    100% 6 
CMT2D    zeldzaam 6 
CMT2E    zeldzaam 6 
CMT2K    zeldzaam 6 
HNPP   15% 85% 2 
Bijlage 3B 3C 3D 3E  
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Saporta ASD et al. Charcot-Marie-Tooth subtypes and genetic testing strategies. Ann Neurology 2011;69:22-33. 
 

nee 

PMP22 mutatie (CMT1E) 

nee 

Testen voor recessieve vormen 

nee 

Aanwijzingen dominante overerving? 

nee 

• SIMPLE  mutatie (zeldzaam; 
CMT1C) 

• EGR2  mutatie (zeldzaam; 
CMT1D) 

ja 

Testen in research setting 

nee 

nee 

MPZ mutatie (CMT1B) 
 

lopen  <15 maanden 

 

PMP22 duplicatie (CMT1A) 
 

lopen  ≥15 maanden 
 

Test voor: 
• PMP22 duplicatie (CMT1A) of 
• MPZ  mutatie (CMT1B) 

 

Demyeliniserende variant 
geleidingssnelheid over n. ulnaris ≤ 15 m/s 

 

Fig. 3b 

Auteurs: dr. M.C.M. Kouwenhoven, prof. dr. P.A. van Doorn 
Datum: september 2010 (te reviseren: september 2012) 
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 Klassiek fenotype: 
• Lopen tussen 12-15maanden 
• Zwakte en /of sensibele klachten vanaf 

1ste - 2de decade 
• Trage progressie 

man-man transmissie ? 

Testen voor PMP22 duplicatie (CMT1A)* 

nee 

ja Testen voor GJB1 (Cx32) mutatie 
(CMT1X) 

Testen voor MPZ  mutatie (CMT1B) 

nee 

nee 

man-man transmissie ? 

Aanwijzingen ouder-kind transmissie? 

nee 

ja 

nee 

 Testen voor recessieve vormen (zeldzaam) 

Testen in research setting 

nee 

*89% van de geteste patienten had een CMT1A, bij 10% was er sprake van een de novo mutatie. 
  
 

Saporta ASD et al. Charcot-Marie-Tooth subtypes and genetic testing strategies. Ann Neurology 2011;69:22-33. 
 
 

Testen voor: 
• PMP22 mutatie (CMT1E) 
• SIMPLE  mutatie (zeldzaam; 

CMT1C) 
• EGR2  mutatie (zeldzaam; 

CMT1D) 

Demyeliniserende variant 
+ geleidingssnelheid over n. ulnaris > 15 m/s en ≤ 35 m/s 

+ klassiek fenotype 
 

Auteurs: dr. M.C.M. Kouwenhoven, prof. dr. P.A. van Doorn 
Datum: september 2010 (te reviseren: september 2012) 

 



Saporta ASD et al. Charcot-Marie-Tooth subtypes and genetic testing strategies. Ann Neurology 2011;69:22-33. 
 
 Intermediaire variant 

+ geleidingssnelheid over n. ulnaris > 35 m/s en ≤ 45 m/s 
 

Test voor  GJB1 (Cx32) mutatie (CMT1X) 
Test voor MPZ mutatie (CMT1B) 

nee 

Test voor GJB1 (Cx32) mutatie (CMT1X) 

nee 

nee 

nee 

ja 

Test voor  MPZ mutatie (CMT1B) 
 

Klachten vanaf volwassen leeftijd 
Onset > 3de decade 

 

nee 

man-man transmissie 

‘Klassieke’ fenotype 
Onset 1ste - 2de decade 

 

man-man transmissie 

ja 

Aanwijzingen voor ouder-kind 
transmissie? 

Testen voor recessieve vormen 

nee 

ja 

Testen in research setting 

nee 

Fig. 3d 

Auteurs: dr. M.C.M. Kouwenhoven, prof. dr. P.A. van Doorn 
Datum: september 2010 (te reviseren: september 2012) 
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Saporta ASD et al. Charcot-Marie-Tooth subtypes and genetic testing strategies. Ann Neurology 2011;69:22-33. 
 
 
 

Axonale variant 
+ geleidingssnelheid over n. ulnaris > 45 m/s of niet opwekbaar 

 

Test voor MFN2 mutatie (CMT2A) Test voor MPZ mutatie (CMT1B) 
 

ja 

Test voor GJB1 (Cx32) mutatie (CMT1X) 

 

Klachten fenotype  of ontstaan vanaf 
4de decade 

 

man-man transmissie 

nee 

nee 
nee 

Test voor: 
• NFEL mutatie (zeldzaam; CMT2E) 
• GDAP1  mutatie (zeldzaam; CMT2K) 

 
 

nee 

nee 

Test voor GARS mutatie (CMT2D) 
 

ja 

nee 

nee 

Klachten vanaf zuigelingen leeftijd  of 
ernstig  op kinderleeftijd 

Aanwijzingen voor ouder-kind 
transmissie? 

Testen voor recessieve vormen 

nee 

ja 

Testen in research setting 

nee 

Begin puur motorisch,  armen > benen 

Fig. 3e 

Auteurs: dr. M.C.M. Kouwenhoven, prof. dr. P.A. van Doorn 
Datum: september 2010 (te reviseren: september 2012) 

 



Collin
Tekstvak


	Dunne vezelneuropathie algemeen
	PNP
	Robin020



