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U bent door uw huisarts of specialist verwezen naar de polikliniek Neurologie of Neurodaycare in het Maastricht
UMC+, omdat u klachten hebt die kunnen passen bij het ziektebeeld dunnevezelneuropathie. Via dit blad informeren
wij u over het ziektebeeld.
Wat is dunnevezelneuropathie?
Dunnevezelneuropathie is een aandoening waarbij vooral de dunne zenuwvezels niet goed functioneren.
Deze zenuwvezels zijn de eindtakjes van de zenuwen, vlak onder de huid, die zorgen voor het voelen van pijn en
temperatuur. Daarnaast zijn er dunne zenuwvezels die een verbinding vormen tussen de hersenen en verschillende
organen. Deze dunne zenuwvezels zijn verantwoordelijk voor de autonome functies. Dit zijn de functies die onbewust
plaatsvinden zoals de regeling van de bloeddruk, de werking van het maagdarmstelsel en het zweten.
Symptomen
Symptomen van dunnevezelneuropathie kunnen zijn:
• Pijn: brandend, prikkelend of schietend;
• Gevoelsstoornissen: verminderd gevoel voor pijn en/of
temperatuur;
• Jeuk;
• Erythermalgie: rode/paarse verkleuring extremiteiten;
• Klachten van het autonome zenuwstelsel:
- droge ogen en/of mond
- problemen met het scherpstellen van de ogen
- een toename of afname van zweten
- problemen met het plassen
- seksuele problemen (impotentie of verminderd vochtig
		 worden tijdens het vrijen)
- afgenomen maaglediging
- diarree of obstipatie
- opvliegers
- duizeligheid bij snel opstaan
- hartkloppingen.
De diagnose
De diagnose dunnevezelneuropathie kan niet op basis van één enkel (bloed)onderzoek worden gesteld. Vaak worden
bij het neurologisch onderzoek geen afwijkingen gevonden, omdat de kracht, de spierrekkingsreflexen en het gevoel
voor trillingen normaal zijn.
Er is sprake van een dunnevezelneuropathie wanneer een patiënt twee of meer klachten heeft die passen bij een
dunnevezelneuropathie in combinatie met een afwijkende zenuwvezeldichtheid in het huidbiopt en/of afwijkend
temperatuurdrempelonderzoek. In het Maastricht UMC+ wordt op dit moment tevens een oogheelkundig onderzoek
aangeboden, waarbij met een microscoop de zenuwvezels in het hoornvlies van het oog worden onderzocht:
de cornea confocale microscopie.
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Oorzaken
Dunnevezelneuropathie kan verschillende oorzaken hebben zoals:
•
Suikerziekte;
•
Aandoeningen van het afweersysteem (bv schildklierafwijkingen, ziekte van Sjögren, sarcoïdose);
•
Infecties (bv ziekte van Lyme, HIV);
•
Giftige stoffen (bv alcohol, chemotherapie, een overdosis van vitamine B6);
•
Erfelijke aandoeningen (bv natriumkanaalaandoening, familiaire amyloïdose, ziekte van Fabry).
Behandeling
Als de oorzaak van de dunnevezelneuropathie bekend is, kan worden geprobeerd deze weg te nemen. Wanneer dat
niet mogelijk is of wanneer er geen oorzaak wordt gevonden, zal de behandeling in de meeste gevallen bestaan uit
pijnbestrijding of pijnrevalidatie. Er zijn drie groepen pijnstillers die meestal worden voorgeschreven.
•
Antidepressiva;
•
Anti-epileptica;
•
Opioïden (morfineachtige medicijnen).
Wetenschappelijk onderzoek
In het Maastricht UMC+ wordt wetenschappelijk onderzoek verricht ter verbetering van het diagnostisch onderzoek en
de behandeling, ook van patiënten met dunnevezelneuropathie. Het kan zijn dat u tijdens uw bezoek wordt benaderd
voor wetenschappelijk onderzoek. U krijgt altijd aanvullende mondelinge en schriftelijke informatie en hebt voldoende
tijd om over deelname na te denken. U bent niet verplicht om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek.
Indien u besluit niet deel te willen nemen, zal dit geen invloed hebben op uw behandeling.
Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, bespreek deze dan met uw behandelaar.
Contact
• Telefoon polikliniek neurologie 043 - 387 65 00, vragen naar mevrouw Charlotte van Hoegee
Websites
• www.spierziektencentrummaastrichtumc.nl
• www.mumc.nl
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