
PERSOONSGERICHTE BEHANDELING  
IN VROEG STADIUM MAAKT DIABETISCHE 
NEUROPATHIE DRAAGLĲK 

Naar schatting hebben in Nederland 

120.000 tot 150.000 mensen pijnlijke 

diabetische neuropathie. De helft van  

hen wordt hiervoor niet of niet adequaat 

behandeld. “Het is van groot belang  

dat we alle mensen met diabetische 

neuropathie in beeld krijgen en zo vroeg 

mogelijk, samen met de pijnpoli, een 

persoonsgerichte behandeling kunnen 

inzetten”, zegt prof. dr. Nicolaas Schaper 

van het Maastricht Universitair Medisch 

Centrum+. “Vroege opsporing is heel 

belangrijk om verergering te voorkomen. 

De pijn volledig wegnemen is onmogelijk. 

Wel zijn er diverse mogelijkheden om de 

pijn uiteindelijk draaglijk te maken.”

BIOGRAFIE 
 

Prof. dr. Nicolaas Schaper werkt sinds 1988 in het Maastricht Universitair Medisch Centrum+.  

Hij is onder meer voorzitter van de landelijke richtlijn Diabetische voet en lid van de landelijke richtlijn Diabetische neuropathie.  

 

Els Jans is pijnverpleegkundige in het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ met aandachtsgebied pijn.  

Beiden behandelen veel patiënten met pijnlijke diabetische neuropathie.  
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Prof. dr. Nicolaas Schaper 
Els Jans,  

pijnverpleegkundige

samenwerking met de pijnspecialist. Ook hebben wij een 

speciaal spreekuur voor diabetische neuropathie – opgezet in 

samenwerking met de pijnpoli – waar mensen uit de eerste lijn 

naartoe komen en waar mensen komen die doorverwezen 

worden uit andere centra. Met goede resultaten: na een 

behandelperiode van 4-5 maanden is de pijn meestal onder 

controle. Twee derde van de patiënten is tevreden met het 

resultaat, een derde gaat door naar de pijnpoli.” 

 

BEHANDELMOGELĲKHEDEN 

Schaper: “Over het algemeen kiezen wij als eerste stap uit  

twee middelen, afhankelijk van het profiel van de patiënt. 

Werken die niet voldoende, dan kunnen we switchen naar  

ander middelen of de overstap maken naar combinatietherapie. 

Een volgende stap is de patiënten doorverwijzen naar de pijn -

poli. Hier kunnen andere behandelingen worden aangeboden, 

zoals speciale behandelingen met stroomstootjes, bepaalde 

interventies of lokale medicamenteuze behandelingen met 

crèmes of met speciale pleisters.” 

 

DRAAGLĲK  

“Patiënten die naar ons worden doorverwezen, denken soms 

dat ze uiteindelijk pijnvrij naar huis kunnen”, zegt Jans.  

“Dat is helaas niet zo. In alle gevallen is het belangrijk de 

verwachtingen te bespreken en duidelijk uit te leggen wat  

de mogelijkheden zijn. Op dit moment onderzoeken we of 

eerdere inzet van lokale behandeling effect heeft.”  

“Het doel is minimaal 30% reductie van de pijn”, vult Schaper 

aan. “De pijn moet draaglijk worden. Wanneer we de 

behandeling heel gestructureerd aanpakken en het liefst in  

een zo vroeg mogelijk stadium starten, is dat ook zeker 

mogelijk.” 
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Bent u voorschrijfbevoegd scan dan de 
QR-code en beluister de podcast met 
prof. dr. Niclaas Schaper en pijnverpleeg-
kundige Els Jans, op MedNet.nl.VAN PODCAST PIJN BIJ DIABETES

KERNBOODSCHAP: 
VROEGE SIGNALERING 

 

“De kernboodschap is: stel jezelf de vraag hoeveel mensen je in de praktijk hebt met diabetische 
neuropathie”, zegt Schaper.  
 

“Meestal zeggen huisartsen drie of vier. Als huisarts moet je er tien hebben en als specialist veertig tot vijftig. Het probleem 

is: we detecteren de mensen met pijn niet. Vroege signalering door te screenen en zo vroeg mogelijk de juiste behandeling 

inzetten, kan verergering van pijn afremmen en de kwaliteit van leven enorm verbeteren. De diabeteszorg is goed in 

Nederland en toch zijn er waarschijnlijk 60.000 mensen met pijn die we niet in beeld hebben. Laten we ons ervoor inzetten 

dat te veranderen!”
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Dat de helft van de mensen met diabetische neuropathie niet 

behandeld wordt is ernstig, maar helaas ook begrijpelijk, vindt 

Schaper. “Pijn is lastig te definiëren als je er als zorgverlener 

niet dagelijks mee bezig bent. Aan de andere kant beginnen 

patiënten uit zichzelf vaak niet over de klachten die zij hebben 

en leggen ook niet de link met diabetes. Zo kan een patiënt 

met ‘nee’ antwoorden als ik vraag of hij pijn heeft, terwijl hij 

later aangeeft dat zijn voeten ‘in brand staan’. Is dat pijn? Het is 

wel diabetische neuropathie en moet dus behandeld worden. 

Wanneer een patiënt aangeeft dat hij of zij overdag zo moe is, 

kan pijn heel goed de oorzaak zijn. Dan kan bijvoorbeeld voor 

de nacht een antidepressivum (TCA) worden voorgeschreven 

dat helpt tegen de pijn, waardoor de patiënt beter slaapt en 

overdag minder moe is. Als zorgverlener moet je heel goed 

doorvragen naar de precieze klachten die patiënten hebben.” 

 

SCREENING 

“In Maastricht hebben we screeningtools ontwikkeld om 

patiënten met pijnlijke diabetische neuropathie eerder in  

beeld te krijgen. Via een vragenlijst proberen we in de eerste 

lijn patiënten te signaleren. Die vragenlijst werkt: 80% van de 

mensen met neuropathische pijn wordt als zodanig herkend.  

Op basis van de antwoorden kan een goede voorselectie 

gemaakt worden; de huisarts of praktijkondersteuner kan dan 

beoordelen of het nodig is een patiënt door te verwijzen naar 

het ziekenhuis. Een andere manier is structureel minimaal één 

keer per jaar vragen naar pijn en dan ook echt doorvragen.  

Dat zouden eigenlijk alle zorgverleners moeten doen: huisarts, 

praktijkondersteuner, diabetesverpleegkundige, internist en 

podotherapeut.” 

 

KLINISCH BEELD PLUS NEUROLOGISCH 

ONDERZOEK  

“Diabetische neuropathie is te herkennen aan pijnscheuten,  

een tintelend of brandend gevoel, gecombineerd met wat 

gevoelloosheid”, legt Schaper uit. “Het ontstaat vooral in  

de voeten door aantasting van de uiteinden van de lange 

zenuwvezels en in een later stadium in de handen. Patiënten 

geven aan dat het lijkt alsof ze op watten lopen of het gevoel 

hebben hun voeten te verliezen. Het verhaal van de patiënt, 

gecombineerd met afwijkingen aan de dikke of dunne vezels 

die naar voren komen uit neurologisch onderzoek, toont aan  

of er sprake is van diabetische neuropathie. Het is dus een 

combinatie van wat de arts observeert (het klinische beeld) en 

afwijkingen die blijken uit neurologisch onderzoek.” 

 

DIABETES EN PĲN 

Volgens Schaper is diabetes van invloed op de pijn. Daarom is 

er in het MUMC+ nauwe samenwerking tussen de diabetes -

specialisten en de pijnpoli. Schaper: “De behandeling van 

diabetische neuropathie begint in feite met leefstijlinterventie 

en glucoseregulatie. Veel patiënten merken dat de pijn 

verergert wanneer hun diabetes ontregeld is. Het is goed om 

patiënten erop te wijzen dat stabielere bloedglucosewaarden 

de pijn kunnen doen afnemen. Ook afvallen geeft stabielere 

bloedglucosewaarden waardoor de pijn vaak minder wordt.  

De pijn zal niet volledig verdwijnen, maar de pijnpieken worden 

gelijkmatiger. Voor de behandeling van pijnlijke diabetische 

perifere neuropathie adviseren wij ervaring op te doen met 

twee middelen wanneer een gezonde leefstijl niet voldoende is. 

Is er met deze middelen niet voldoende resultaat, dan worden 

patiënten naar ons doorverwezen.” 

 

COMORBIDITEITEN 

Veel diabetespatiënten hebben vaak meer chronische 

aandoeningen tegelijk (comorbiditeiten). Voorafgaand aan  

de start van de behandeling is het van belang te weten  

welke comorbiditeiten de patiënt heeft, wat de patiënt al aan 

medicatie gebruikt heeft, of er bijwerkingen zijn en wat de 

verwachtingen zijn van de patiënt. Schaper: “Doorvragen is  

heel belangrijk. Bij één op de tien patiënten blijkt het 

uiteindelijk niet om diabetische neuropathie te gaan, maar om 

een andere vorm van neuropathie, veroorzaakt door de 

comorbiditeiten. Bij diabetes lokt de ene complicatie nu 

eenmaal de andere uit.” 

 

SAMENWERKING 

Schaper: “Behandelen volgens een duidelijk protocol is 

essentieel, net als goede samenwerking tussen de eerste en  

de tweede lijn. Wij hebben een protocol opgesteld in nauwe 

Persoonsgerichte behandeling in  
vroeg stadium maakt diabetische  
neuropathie draaglijk

Diabetische polyneuropathie 

Symptomen 

Bij DPN zijn zenuwen met verschillende 

functies betrokken. Het is een combinatie 

van sensorische, motorische en auto nome 

uitval. Schade aan sensorische (gevoels-) 

zenuwen kan klachten geven als tintelingen, 

prikkelingen, pijn en een doof/verminderd 

gevoel. Het kan ook dat mensen zich 

onzeker op hun benen voelen als zij gaan 

staan of gaan lopen. Motorische zenuwen 

zorgen voor de beweging. Hierdoor ontstaat 

krachtsverlies en kunnen mensen minder 

goed lopen. Door autonome neuropathie 

gaan de bloedvaten openstaan waardoor de 

voeten opvallend warm kunnen zijn. Dit kan 

gepaard gaan met maag- en darmklachten 

of schommelingen van de bloeddruk.  

 

Positieve en negatieve symptomen  

“We onderscheiden negatieve symptomen”, 

vervolgt Schaper, “zoals het minder goed 

voelen van druk, hitte of pijnlijke stimuli, en 

positieve symptomen, zoals spontane pijn  

of krampen. Iemand kan beide symptomen 

tegelijk hebben. Je moet daarom goed 

doorvragen. De huisarts of internist kan 

prima de diagnose DPN stellen. Patiënten 

met alarmsignalen moeten worden 

doorverwezen naar een neuroloog. 

Voorbeelden van alarm signalen zijn een 

acuut begin van de klachten, klachten die 

snel verergeren, asymmetrische klachten, 

meer motorische dan sensibele uitval of 

meer proximale dan distale zenuwschade.” 

Diagnose 

Een gestandaardiseerd lichamelijk onder -

zoek is de hoeksteen van de diagnostiek. 

Dat kan door het bepalen van de 

achillespeesreflex, het gebruik van een 

stemvork en het 10 g-monofilament. 

Schaper: “Verlies van gevoel voor het 

monofilament treedt vaak pas laat op. 

Wanneer iemand dit goed voelt, kan er 

toch een duidelijke DPN zijn. Eventueel  

kan daarom kop-puntdiscriminatie worden 

uitgevoerd of kan het fijne gevoel worden 

getest met behulp van een watje.  

Het is belangrijk altijd meerdere tests uit  

te voeren. De diagnose DPN is namelijk 

echt ingrijpend. Bij voorkeur is het de  

arts die de diagnose stelt of een goed 

getrainde verpleegkundige of 

podotherapeut.  

 

Let wel, bij één op de tien patiënten  

met diabetes wordt de neuropathie niet 

veroorzaakt door de diabetes, maar  

door andere aandoeningen zoals chemo -

therapie, alcoholgebruik of een andere 

onderliggende metabole aandoening.  

Een juiste en liefst vroege diagnose kan 

veel betekenen voor de patiënten.  

De neuropathie is niet te behandelen,  

maar de pijn wel. Adviezen kunnen helpen 

om de mobiliteit te verbeteren, zoals 

beschreven in de recente Nederlandse 

richtlijn Pijnlijke diabetische neuropathie.” 

Dikke- en dunnevezelneuropathie 

Schaper legt uit dat er twee varianten zijn 

van neuropathie: dikke- en dunnevezel -

neuropathie. Bij dunnevezelneuropathie 

staan vaak de pijnklachten op de voor -

grond. Bij dikkevezelneuropathie ontstaan 

symptomen als verminderd gevoel, 

tintelingen, krachtsverlies en soms wankel 

lopen. “DPN is meestal een combinatie 

van dikke- en dunnevezel neuropathie”, 

zegt Schaper. “Hierbij zijn vaak meerdere 

functies aangetast die in verschillende 

combinaties kunnen voorkomen.  

Zo kunnen sommige patiënten geen 

warmte voelen waardoor ze bijvoorbeeld 

op het hete strand brandwonden oplopen. 

Anderen voelen wel pijn, maar voelen niets 

wanneer de voet knel zit in een schoen. 

Weer andere patiënten hebben hevige 

pijnen in de voeten.” 

 

Anamnese 

Bij de anamnese moet gevraagd worden 

naar veranderingen in gevoel, kracht, 

coördinatie en de aanwezigheid van 

klachten die passen bij autonome 

neuropathie. Patiënten met DPN hebben 

vaak angst en depressie, ook dit vraagt 

aandacht. Waarschijnlijk heeft één op de 

zes patiënten met diabetes last van 

pijnlijke neuropathie. Dit kan eenvoudig 

gescreend worden met de gevalideerde 

DN-4-vragenlijst.  

 

“Diabetische polyneuropathie (DPN) is een symmetrische aandoening van de perifere zenuwen”, legt  

prof. dr. Nicolaas Schaper uit. “Dit wil zeggen dat het altijd symmetrisch voorkomt, dus in beide voeten en in beide 

armen. De afwijkingen zijn overwegend distaal: de zenuwvezels die het verst verwijderd liggen van de hersenen en 

het ruggenmerg, raken het eerst beschadigd. Het beloop is langzaam progressief; heeft een patiënt acute 

pijnklachten of klachten in een van de voeten, dan is er geen sprake van diabetische polyneuropathie.”
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