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Geschiedenis 

2002 
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DVN bij  
sarcoïdose 

2013 

2012 

Spierziektecongres 1 

Spierziektecongres 2 



Programma 

 Dunnevezelneuropathie algemeen 
  

 Erfelijkheid en dunnevezelneuropathie 

 

• Pauze 

 

 Diagnostiek op de neurodaycare 
 

 Lopende onderzoeken en toekomstige verwachtingen 
 

 Beantwoording van vooraf ingediende vragen 

 

 

 

 



Dunnevezelneuropathie 
 

Drs. B.T.A. de Greef 



Inhoud 

 Zenuwstelsel 

 Dunnevezelneuropathie 

 Klachten 

 Neurologisch onderzoek 

 Diagnose 

 Oorzaak 

 Behandeling 



Centraal zenuwstelsel 

Perifeer 
zenuwstelsel 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=h4ZGcx0a0vUPGM&tbnid=7ocDzWD_EDucjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.a-mac.nl/a-solar-xtorm-usb-lightning-kabel-zwart&ei=o6rtUqnYGuPN0QWdhYHQDQ&bvm=bv.60444564,d.d2k&psig=AFQjCNHKGOmxhpvBreufxYyY-Oer29l8hg&ust=1391393812150463


Perifeer zenuwstelsel 
  

Bewust opdracht doorgeven 



Perifeer zenuwstelsel 
  

Bewust opdracht doorgeven 



Perifeer zenuwstelsel 
  

Bewust waarnemen 



Perifeer zenuwstelsel 
  

Bewust waarnemen 



Perifeer zenuwstelsel 
  

Onbewust regelen processen 

 Autonome zenuwstelsel 

 Verbinding organen met 
hersenen 

 

 

 

 

 



Perifeer zenuwstelsel 

 Zenuwcel 

 

 

 



Perifeer zenuwstelsel 

Aα Aβ Aδ C 



Dunnevezelneuropathie 

Aα Aβ Aδ C 
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Symptomen 
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Symptomen 



Neurologisch onderzoek 

• Normale 

 Kracht 

 Reflexen 

 Waarneming trillingen 

 

 

 

 



Neurologisch onderzoek 

• Soms 

 Veranderd gevoel 

 Verkleuring ledematen 

 

 

 



Aanvullend onderzoek 



Diagnose 

+ 
en/of 



Epidemiologie 

 

 Incidentie : 
12 per 100 000 inwoners 

 Prevalentie: 
53 per 100 000 inwoners 
 

 Waarschijnlijk aantallen 
nog hoger 
 

Peters et al. Neurology. 2013;81:1356–60.  
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Kwaliteit van leven 

• SF-36 

 Lichamelijk (PCS) 

 Mentaal (MCS) 
 



Kwaliteit van leven 



Prognose 

 Onderzoek 2008 Italië, 2 jaar opvolging: 

 

 13% betrokkenheid dikke zenuwvezels 

 45,6% onveranderd beeld 

 10,9% spontaan herstel pijn 

 30,4% verslechtering pijn 

Devigili G et al. Brain. 2008;131:1912–25.  



Onderliggende oorzaken 

 Suikerziekte 

 
 
 
 

 Overmatig alcoholgebruik 



Oorzaken 

Diabetes mellitus, glucose intolerantie,  

hyperlipidemie, alcohol,  

antiretrovirale medicatie,  chemotherapie,  

toxines, vitamine B6, HIV, Epstein Barr virus,  

Lepra, botulisme, vasculitis, SLE,  

Sjögren, coeliakie, sarcoïdose,  

monoclonale gammopathie,  amyloïdose,  

paraneoplastische neuropathie,  

inflammatory bowel disease,  

Guillain Barré syndroom,  

M. Fabry, M. Tangier, familiaire amyloïdose,  

hereditaire sensore autonome neuropathie,  

Charcot Marie Tooth 2B,  

erythromelalgie/erythermalgie,  

burning feet syndroom,  idiopathisch….. 



Gemeenschappelijk mechanisme? 

+ 
? 



Behandeling 

 Onderliggende oorzaak 
 

 Stabilisatie? 
 

 Vaak geen genezing 
 

 Klachtenbestrijding 



Behandeling - medicamenteus 

 Antidepressiva 

 

 Anti-epileptica 

 

 Opiaten 

 



Bijwerkingen! 

 Duizelig 

 Slaperig  

 Misselijk 

 Obstipatie 

 Droge mond 

 Gewicht 

 

→ Laag starten 

→ Rustig opbouwen 

→ Kans geven 

 

→ Afbouwen 

→ Ander middel? 



Behandeling - medicamenteus 

 Capsaïcine crème  

 

 

 

 

 

 Lidocaïne crème 



Behandeling - niet medicamenteus 

 TENS 



Vragen? 
 



Erfelijkheid en 
dunnevezelneuropathie 

 

Dr. J.G.J. Hoeijmakers 



Erfelijkheid en dunnevezelneuropathie 



Oorzaken 

Diabetes mellitus, glucose intolerantie,  

hyperlipidemie, alcohol,  

antiretrovirale medicatie,  chemotherapie,  

toxines, vitamine B6, HIV, Epstein Barr virus,  

Lepra, botulisme, vasculitis, SLE,  

Sjögren, coeliakie, sarcoïdose,  

monoclonale gammopathie,  amyloïdose,  

paraneoplastische neuropathie,  

inflammatory bowel disease,  

Guillain Barré syndroom,  

M. Fabry, M. Tangier, familiaire amyloïdose,  

hereditaire sensore autonome neuropathie,  

Charcot Marie Tooth 2B,  

erythromelalgie/erythermalgie,  

burning feet syndroom,  idiopathisch….. 



Gemeenschappelijk mechanisme? 

+ 
? 



Dunne zenuwvezels Spanningsafhankelijke natriumkanalen 
Auw! 

NaV1.7       NaV1.8       NaV1.9 
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Afwijkend NaV1.7 

↑ werking  ↓ werking  



SCN9A 
↓ 

NaV1.7 

Celkern 

Chromosoom 

DNA 

Gen 



Dunnevezelneuropathie 

28 patiënten 8 patiënten  
mutatie SCN9A-gen 



Pijn 

Prikkel 

Huid 

Ruggenmerg 

Zenuwuiteinden 

Dorsale ganglioncel 

Effect op zenuwcellen 



Normaal natriumkanaal 







Stroom 

PIJN! 



Stroom 

PIJN! 



Stroom 

PIJN! 



Elektrode 

Micropipet 

(mV) 

tijd 



Afwijkend natriumkanaal 



Stroom 

PIJN! 



Elektrode 

Normaal Mutatie 

Elektrode 

Dorsale ganglioncellen   



Verschillende klachten 

Mutatie A Mutatie B 



Ganglion trigeminale 

↑ werking  



Verschillende klachten 

Mutatie C Mutatie D 



Ganglion cervicale superior 

↓ werking  



 

 

 

   

Dunnevezel 
neuropathie 

Erythermalgia 
Paroxysmaal  

Extreem 
Pijnsyndroom 

Spectrum 



Andere natriumkanalen  



Overerving 



1 familie – verschillende klachten 



Doel 



Vragen? 
 



Pauze 
 



Diagnostiek op de 
Neurodaycare 

 

Drs. B.A. Brouwer 



Inhoud 

 Aanmelding 

 Diagnostisch traject 

 Dagopname 

 Onderzoeken 

 Andere specialismen 

 Uitslagen en vervolg 

 Vragen 

 



Aanmelding 

 Verwijsbrief neuroloog 

 

 Brief van polikliniek MUMC+ 

 Korte vragenlijst 
 

 



Aanmelding 

 Uitnodiging voor dagopname 

 Brief/telefonisch contact afdelingssecretaresse 

 

 In overleg opname datum plannen 

 



Aanmelding 

 Informatiebrochures + uitgebreide vragenlijst 

 



Diagnostisch traject 

 Dagopname 

 Reisafstand 

 1 dag, zonder overnachting 

 

 Poliklinisch 

 Patiënten uit omgeving 

 Verspreid over meerdere dagen 



Dagopname 

 Melden op afdeling op afgesproken tijdstip 

 



Dagopname 

 1 coördinator van afdeling 

 Begeleiding 

 Brengen/halen 

 Informatie 

 

 Ontbijt en lunch wordt verzorgd 

 



Anamnese en lichamelijk onderzoek 

 Arts of verpleegkundig specialist 



Huidbiopt 



Elektromyografie (EMG) 



Temperatuurdrempelonderzoek (TDO) 



Cornea confocale microscopie (CCM) 



Laboratoriumonderzoek 

 Uitgebreid 

 Bloedafname 

 Inclusief DNA-onderzoek 



Hartfilmpje (ECG) 



Röntgenfoto van longen (X-thorax) 



Andere specialismen 

 Klinisch geneticus 

 Gesprek over familie en erfelijkheid 

 



Andere specialismen 

 Psychiatrie 

 Indien geïndiceerd 

 Verwerking van klachten 

 Lijdensdruk 

Ik ben toch 
niet gek?! 



Uitslagen  

 Uitslagen van onderzoeken 

 6 weken 

 Telefonisch contact óf poliklinische afspraak 

 

 

 DNA-onderzoek 

 Na 3-6 maanden bekend 

 Opnieuw telefonisch contact 



Uitslagen 

 Diagnose dunnevezelneuropathie: wel of niet? 

 Onderliggende oorzaken? 

 

 

 



Vervolg 

 Evt vervolg onderzoeken en  
adviezen in eigen regio 

 

 Verwijzer blijft hoofdbehandelaar! 

 

 Pijnbehandeling via  
huisarts/eigen neuroloog/ 
pijnteam eigen regio 

 

 

 



Vragen? 
 



   

Lopende onderzoeken  
& 

Toekomstige verwachtingen  
 

Drs. B.T.A. de Greef 



Inhoud 

 Lopende onderzoeken 

 MRI-onderzoek 

 Cornea confocale microscopie 

 Genetische oorzaak (Propane studie) 

 Uitkomstmaten 

 Lacosamide-trial 

 Immunoglobulinen 

 ESES 

 Revalidatietraject 
 

 Toekomstige verwachtingen 



MRI-onderzoek 

 Patiënten met DVN  

 

Doel 

 Inzicht krijgen in mechanisme van pijn  
en pijnverwerking in de hersenen 

 Uitkomstmaat bij onderzoek naar  
behandeling 

      



Cornea Confocale Microscopie 

 Nieuwe patiënten  

 Niet pijnlijk, niet-invasief 

 

Doel 

 Zichtbaar maken zenuwvezels 

 Verbeteren van mogelijkheden tot 
diagnose 

 Follow-up 



Genetische oorzaak 

Internationale studie 



Genetische oorzaak 

Diabetes mellitus 

? 



Genetische oorzaak 

Patiënten 

 Pijnlijke / niet-pijnlijke neuropathie 

 Diabetes / niet diabetes 

 

Doel 

 Genetische oorzaken 

 Kaliumkanalen 

 Calciumkanalen 

 Etc, etc. 

 

 

 



Genetische oorzaak 

2 manieren: 

 Onderzoek van genen van interesse 

 Onderzoek van hele exoom 

 

Meedoen? 

 Vragenlijst invullen 

 Materiaal (bloed) al aanwezig 

 

 

 



Uitkomstmaten 

 Meten gezondheidstoestand 

 Nodig om verandering te kunnen meten  
tijdens behandeling 

 

 



Uitkomstmaten 



Lacosamide-trial 

 Patiënten met Nav1.7 mutatie 

 



Stroom 

PIJN! 



Stroom 

PIJN! 



Immunoglobulinen 

 Patiënten met DVN zonder bekende oorzaak 

 

 



 60 patiënten 

 30 patiënten krijgen immunoglobulinen 

 30 patiënten krijgen placebo 

 

 12 weken 

 4 behandelingen 

 

Immunoglobulinen 



ESES 

 Patiënten met pijn in voeten 

 

 



Revalidatietraject 

 Patiënten met DVN met beperkingen in dagelijks leven 

 

Doel 

 Verhogen kwaliteit van leven 

 Minder beperkingen 

 



Revalidatietraject 

10 patiënten 

 5 patiënten met graded exposure therapie 

 5 patiënten met graded exposure therapie  
+ mindfullness 

 

Patiënten woonachtig in regio Maastricht 

 Meerdere bezoeken per week 

 



Toekomstige verwachtingen 

Diagnostiek 

 fMRI 

 Cornea confocale microscopie 

 

Oorzaken 

 Mutaties andere kanalen / genen 

 

 

 



Toekomstige verwachtingen 

Betere uitkomstmaten 

 

Nieuwe behandelingen 

 Specifieke natriumkanaalblokker 

 Immunoglobulinen 

 ESES 

 Revalidatietraject 

 

 



Vragen? 
 



Vooraf ingediende vragen  
 

Dr. J.G.J. Hoeijmakers 



Spierzwakte 

 Kan bij DVN ook spierzwakte optreden? 

 

 

 

Aα Aβ Aδ C B Aγ 

Autonoom Bewegen/kracht 

Gevoel 

• Spierzwakte past niet bij DVN 
 

• Spierzwakte kan wel bij 
beschadiging van de dikke 
zenuwvezels voorkomen 

 

• Beschadiging van dikke 
zenuwvezels past niet bij DVN 



Slikklachten 

 Kunnen bij DVN problemen optreden bij het verplaatsen 
van voedsel in de mond of bij het doorslikken van voedsel? 

 

 

 

 

 

• Beschadiging van de autonome zenuwen kan leiden tot een 
verminderde speekselproductie en een droge mond 

• Dit kan transportproblemen van het voedsel geven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Kunnen een hese stem en langzaam praten met weinig 
volume passen bij DVN? 

 

 

 

 

 

 

 

• Nee, deze klachten passen niet bij DVN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Problemen met spraak 



Hemochromatose 

 Is/komt er onderzoek naar hemochromatose en DVN? 

 

 

 

 

 

 

→ 62 patiënten met hereditaire hemochromatose 

→ 3 patiënten (5%) met dunnevezelneuropathie 

 

 

 

 

 

 

  



Artrose 

 Kan DVN artrose versnellen? 

 

• Artrose:  
reumatische aandoening van het  
kraakbeen (afname kwaliteit) 

 

• DVN heeft voor zover wij weten geen directe invloed op 
artrose 

• Bewegen is goed voor de gewrichten, dit kan bemoeilijkt 
worden vanwege pijn bij DVN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Medicatie onderzoek 

 Is er een onderzoek met medicijnen en zijn er al resultaten 
bekend? 

 

 

 Gepland  

• Lacosamide trial 

• Intraveneuze immunoglobulinen trial 

• Samenwerking farmaceuten voor onderzoek  
met selectieve natriumkanaal blokkers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Wachtlijst 

 Hoe weet je of de verwijzing naar Maastricht goed is 
verwerkt en wanneer je ongeveer aan de beurt bent? 

 

 

 

 

 

• U ontvangt een brief op het moment dat uw verwijzing in 
behandeling is genomen 

• Hierin staat de dan geldende wachttijd vermeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Intercollegiaal overleg 

 Kan er gedurende de wachttijd voor het bezoek aan 
Maastricht bij vragen overleg worden gepleegd? 

 

• De verwijzend arts kan overleg met ons plegen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Arbeids- en verzekeringsartsen 

 Is/komt er informatie-uitwisseling met arbeids- en 
verzekeringsartsen? 

 

• Presentaties 

• Bedrijfsgeneeskundige Dagen 

• NSPOH Summerschool nascholing 
Arbeid en Gezondheid 

 

• U ontvangt een brief met daarin uw medische gegevens, 
die u indien gewenst ook aan uw bedrijfsarts of 
verzekeringsarts kunt geven 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vragen? 
 


