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II. De diagnose MGUS-pnp 
Klachten bij vaststellen van de diagnose MGUS/pnp 

Overige klachten: 

 raar gevoel onder mijn voeten 

 verwonding niet voelen 

 krachtsvermindering 

 slechte motoriek, struikelen 

 

Klachten bij vaststellen van de diagnose CIAP 

Overige klachten 

 gevoel van omvallen en rare voeten 

 snel moe in onderbenen bij stukje lopen of fietsen. 

 blaas niet betrouwbaar in signaal 

 kou in bovenbenen 

 pijn in armen, handen en vingers 

 krachtverlies, minder goed  hardlopen 

 onwillekeurige spiertrekkingen in de benen. 

 erg gevoelig voor kou en afkoeling 

 ijskoude voeten 

 gevoelig voor contact met iets wat kouder is 

 geen gewone schoenen verdragen 

 net of nagels om de tenen krommen 

 ook dunnevezelneuropathie  

 wattengevoel onder beide voeten,  

 extreem hete voeten 

 verminderd gevoel geslachtsorgaan, impotentie 

 vaak plassen 

 jeuk aan benen en voeten 

 gevoel van op kussens lopen 

 

 

III. Klachten momenteel: 
MGUS/pnp - andere klachten:  

 bandgevoel om de voeten 

 lopen, motoriek en houding steeds meer gericht om overeind te blijven.  

 hulpmiddelen zoals een stok noodzakelijk. 

 oog-handcoördinatie verminderd 

 veel last van trillende handen 

  



CIAP - andere klachten:  

 kan geen panty meer verdragen aan benen en voeten 

 instabiliteit erger, inmiddels met rollator en semi-orthopedische schoenen 

 last van "dikke benen"  

 kort ademig en pijn in de rug 

 in verband met aanschaf Bemer mat zijn krampen sterk verminderd 

 ‘s nachts houden pijn en krampen me uit de slaap. 

 koude gevoel in mijn benen en voeten verergeren; normaal leven niet meer mogelijk  

 rusteloze benen 's nachts  

 fijne motoriek van de handen aangetast.  

 oppakken van dingen, omslaan van bladzijden en knoopjes overhemd gaat bijna niet meer 

 achteruitgang spierkracht in de handen en benen. 

 vlammende onderhuidse pijn veel erger geworden 

 gevoel van blokkades in de bloedsomloop. 

 Rechter hand is krachtelozer, pijnlijker, ook in de vingers en de motoriek is verminderd.  

 Pijn in het hoofd door spieren uit de nek en schouders. 

 vaak zeer warme voeten, brandende hitte in voeten 

 de kou is vreselijk zit vaak in de avond met sjaal en of handschoenen aan. 

 het is een geheel van pijnen, nu hier dan daar erger! 

 jeuk 's nachts aan mijn voet wordt erger, nu ook overdag 

 vallen zonder dat ik het aanvoel komen 

 

IV. Klachten in de loop van de tijd. 
MGUS/pnp  andere klachten:   

 voet wijkt met lopen naar binnen 

 geen fijne motoriek daardoor moeite met schrijven, klussen en de computer/telefoon. 

 ontspannen lopen lukt niet. Wandelstok is noodzakelijk. 

 ’s morgens armen en handen opgezet en tintelen; vingers, onderbenen en voeten helemaal 

gevoelloos 

 veel kramp in armen en benen, ook in mijn hele lichaam 

 vaak heel erg moe  

 

CIAP klachten overige klachten 

 ook veel last van de bovenbenen 

 huid is erg gevoelig moet soms 3 x iets anders aandoen omdat het pijn doet 

 spastische stand vingers/ handen, naar binnen gedraaid 

 ga het laatste half jaar achteruit, vooral minder power 

 evenwicht iets beter na aanmeten steunzolen 

 online cursus voetentraining www.voetentraining.nl 

 overgevoelig voor warm water aan de voeten 

 voetheffers werken niet meer.  

 ook CIAP vastgesteld in de handen. 

 plotseling jeuk op voeten, handen en vingers 

 cognitieve achteruitgang (geheugen, concentratie, inprenting, interpreteren) 

 hele lijf vlammend gevoel onderhuids 

 het rechterbeen sleept, soms lichte verlamming, verdwijnt weer, maar komt vaker terug. 

http://www.voetentraining.nl/


 extreem koude voeten op onregelmatige tijden terwijl de andere lichaamsdelen een normale 

temperatuur hebben  

 bij volle blaas/darmen zenuwpijnscheuten bij toilet gang 

 wisselend gevoelsstoornissen bij het plassen soms weten dat je plast maar niet voldoende voelt, 

soms urine retentie 

 kou in handen en onderarmen 

 nauwe relatie met pijn in mijn benen en druk in mijn hoofd; alsof de pijn in mijn benen mijn 

hersenen overbelasten. I 

 kramp in handen en onderarmen 

 last van instabiliteit in hoofd......of zijn dit de dunne vezels? 

 thermoregulatie is defect. 

 koude voeten/handen koud bijna onmogelijk om ze weer warm te krijgen (wel in warm bad) 

 warme handen/voeten, vaak niet aangenaam warm (te warm); moeilijk om ze een min of meer 

op normale temperatuur te krijgen 

 stappen op een koude vloer, voeten meteen ijskoud  een onaangenaam en vervelend gevoel.. 

 spierkramp achter bovenbeen spieren 

 

V. Andere aandoeningen, ziekten en klachten  
MGUS/pnp - nog andere aandoeningen: 

 spierziekte neuralgische amyotrofie 

 partiële dwarslaesie  

 verlamming middenrif (hoog CO2 overdag) overdag en s'nachts beademing 

 sarcoïdose, longen en lymfeklieren in bovenlichaam 

 fibromyalgie 

 

CIAP - nog andere aandoeningen: 

 inclusion body myositis 

 hernia  

 slaapapneu 

 maagklachten 

 ménière  

 sarcoïdose 

 stress 

 gluten intolerantie 

 fibromyalgie 

 nierfalen 

 diabetes 

 artrose  

 rug- en nekklachten 

 hoge bloeddruk 

 lumbago  

 carpaal tunnelsyndroom polsen 

 jicht voet/pols 

 raynaud aan de handen en voeten 

 spierreuma 

 problemen met de stoelgang  



 ziekte van kahler  

 ziekte van lyme  

 ziekte van dupuytren 

 ziekte van ledderhose    

 chronische veneuze insufficiëntie aan beide benen.  

 nekhernia  

 hypothyreodie  

 artritis fybromyalgie Hashimoto alopecia  

 wondjes op top van beide grote tenen 

 sepsis - shock 

 parkinson 

 psoriasis 

 vergrote prostaat 

 hernia diafragma 

 slagadervernauwing 

 lumbale kanaalstenose 

 astma chronische bronchitis 

 MS 

 constante vermoeidheid  

 tinnitus 

 

VI. Pijn  
MGUS/pnp klachten met pijn op dit moment: 

Andere klachten: 

 bandgevoel om de voeten  

 lopen, de motoriek en houding steeds meer op gericht om overeind te blijven.  

 hulpmiddelen zoals een stok/stokken of andere steunobjecten noodzakelijk. 

 

CIAP klachten met pijn op dit moment: 

Andere klachten:  

 met blote voeten in schoenen; sokken en kousen niet te verdragen 

 vaker en erge kramp in de benen 

 van boven tot onder verstijfd, doet erg veel pijn; komt in golven achter elkaar. 

 krampgevoel in grote teen rechtervoet 

 ‘s nachts houden pijn en krampen me uit de slaap  

 koude gevoel in benen en voeten verergerd 

 kramp in handen en onderarmen en dat veroorzaakt hevige pijn 

 kou is vreselijk, vaak in de avond met sjaal en of handschoenen aan. 

 het is een geheel van pijnen 

 pijn in mijn dijen en bovenarm  zijn langzaam toegenomen.   

 pijn van de CIAP in de handen is moeilijk te onderscheiden van die van de artrose. 

 plotselinge pijn onder mijn voet, voelde als pijnlijke poffertje.  

 het is niet zozeer de pijn, maar het voortdurende irritante gevoel.  

 erge kramp in de handen  

  



VII.  Medicatie 
Bijwerkingen bij MGUS/pnp: 

 in slaap vallen overdag. 

 om de drie weken infuus met twee flesjes eiwitten 

 gebruik carbamazepine, uitslag in gezicht  

 suf voelen. Pregabaline is de dader, ben nog steeds aan het afbouwen. 

 

Bijwerkingen bij CIAP: 

 slaapmedicatie zopiclon 7,5 mg waardoor ik slaap en geen pijn ervaar 

 droge mond, dichtzitten van de neus  

 gedrogeerd voelen, zware vermoeidheid, slaperig gevoel. 

 vermoeidheid is de rode draad 

 sloom en depri of kreeg hoge bloeddruk 

 opgeblazen gevoel. B 

 borstvorming 

 moeilijker op gang komen 

 minder "bij de les". 

 duizeligheid  

 suf gevoel in mijn hoofd. 

 koude voeten 

 spraak stoornissen 

 wazig zien en dubbel zien 

 problemen met evenwicht 

 slecht naar de wc 

 haal dingen door elkaar en zeg het verkeerde woord. 

 ander karakter 

 kort lontje 

 misselijk warrig 

 transpireren 

 minder libido 

 oorsuizen groeien suf 

 verward 

 instabiel 

 obstipatie 

 wisselingen bloeddruk 

 opvlieger 

 moeilijk kunnen plassen.  

 Impotentie, seksueel disfunctioneren 

 naar dromen  

 agressieve gedachten 

 vergeetachtigheid  

 spierkrampen  

 slechter lopen en veel en vaak vallen 

 zombiegevoel. 

 

 



XI. Niet reguliere behandelingen: 
Welke kuur/behandeling was dat? 

 chiropractor en sportmasseur 

 osteopathie 

 voetreflex 

 manuele therapie 

 cranio-sacraaltherapie 

 mineraalzouten volgens methode Schüssler, 

 acupunctuur  

 mesologie 

 chiropractie 

 podotherapie 

 shiatsu massage 

 dry needling 

 tence 

 zwemmen in extra verwarmd water 

 instituut voor neuropatische pijnen in Soest dr. Kopsky 

 masseur en chiropractor 

 orthomanuele therapie 

 homeopathie en osteopathie  

 chinese massage 

 bio resonantie 

 manueel therapeut 

 b12 injecties  

 mindfulness  

 ayurvedische massage 

 klassiek homeopaat 

 wietdruppels cbd / thc 

 bewerken van de rug 

 voetreflex 

 alpha liponzuur en l-carnitine 

 

Verandering door de alternatieve behandeling: 

 spanning/stress minder 

 niets 

 betere darmfunctie en lymfe/oedeemvermindering 

 meer energie, ook tijdens slechtere dagen  

 minder pijn, beter lopen. 

 de kwaal was lange tijd stabiel 

 evenwicht werd beter 

 lopen ging beter 

 kracht in het lopen is slecht gebleven  

 minder prikkelingen, minder hevig 

 minder zenuwpijnen en geen Lyrica meer nodig 

 krampen worden minder en voeten meer ontspannen 

 beweeglijkheid verbeterd " 



 na de behandeling weer soepeler en minder stijf 

 meer energie, meer weerstand, minder last van allerlei andere verschijnselen 

 na massage beter gevoel in mijn benen en meer warmte.  

 beter slapen  

 minder pijn 

 beter lopen, minder vermoeidheid en kramp 

 stabieler lopen, vermindert achteruitgang 

 tijdelijke vermindering van pijn 

 gemakkelijker bewegen 

 verbetering stabiliteit 

 minder beklemd/ pijn gevoel voorvoeten 

 pijnklachten minder 

 soms tijdelijke verbetering 

 eigen attitude t.o.v. De pijn 

 felheid van de pijn neemt af. Beter slapen 

 voel me in het geheel beter 

 neuropatische pijnen nemen af 

 meer gevoel en stabiliteit 

 

Nieuwe, experimentele behandeling: 
Indien ja, welke experimentele behandeling? 

 aanschaf van een Bemer mat 

 permanente inwendige morfine pomp 

 PEMF 

 neurostimulator pijngeneeskunde Erasmus MC 

 elke acht weken een 24-uurs lidocaïne kuur per infuus 

 experiment op de pijnpoli waarbij  mijn voeten in een zalf met gecontenteerde peperachtige  

(capsaicine) prikkelende stof is ingepakt.   

 pleisters met pepers  

 TENS 

 magnetiseur (eigen behandeling) 

 infuus met kiovig 

 eenmaal per vijf jaar een infuus met een monoclonaal antilichaam 

 rituximab kuur vier  x dosis 

 

Verandering door de experimentele behandeling; 

 nagenoeg geen krampen en dikke voeten meer 

 minder pijn 

 niets 

 soepel en goede doorbloeding 

 minder pijn,  beklemd gevoel  

 in rust nemen de pijnklachten af, maar bij inspanning komt de pijn in de scheenbenen en wreven 

(bandgevoel) terug 

 tijdelijke verbetering maar niets fundamenteels 

 vrij snel pijnvrij 

 geen bijwerking van medicijnen de TENS haalt bij mij de scherpe kantjes qua pijn eraf. 



 stabiliserende werking 

 er treed een stabilisatie op m.b.t. mijn polyneuropathie. 

 

XII. Hulpmiddelen 
Andere hulpmiddelen: 

 orthopedische schoenen 

 auto is aangepast (automatische transmissie;  begrenzer rondom rempedaal zodat voet niet 

doorschiet, zo kan ik blijven werken 

 steunzolen  

 twee enkelvoetortheses i.v.m. twee klapvoeten 

 uitsluitend platte schoenen met een gezwaaide zool om een (relatief) groot vlak te hebben om 

op te staan. 

 scootmobiel  

 rolstoel  

 aangepast schoeisel 

 zooltjes podoloog 

 twee skistokken 

 goede lichte wandelschoenen met zacht binnenzool. 

 specifieke schoenen met een BIOM zool- en tussenzool. Veerkrachtig en drukpunt verlagend. 

 aangemeten hoge schoenen. 

 rollator  

 blote voeten ; voeten gaan meteen branden als ze in schoeisel zitten.  

 sandalen een maat te groot, alleen rond de enkel een beetje strak en rond de voet vrij los 

 krukken.  

 driewielfiets 

 traplift  

 MBT schoenen 

 loopfiets  

 zit-wandelstok (flipstick), ik heb namelijk  meer pijnproblemen met staan  

 elektrische loopfiets 

 vouw-scootmobiel daarnaast met een volwassen CANTA scootmobiel. 

 koop schoenen van  Kybun 

 trippelstoel 

 elleboogkrukken 

 enkelbraces tijdens sporten 

 douchestoel i.v.m. vermindering evenwicht 

 aantrekhulp steunkousen i.v.m. verminderde spierkracht in handen 

 driewielfiets en auto met handbediening. 

 

XVI. Genetische invloed: 
Opmerkingen: 

 vader met sterk gelijkende beperkingen nooit gediagnostiseerd als zodanig.  

 twee zussen zijn met CIAP gediagnostiseerd. 

 moeder had dezelfde klachten maar toen is geen neuropathie vastgesteld. 

 in familie wel tremoren (vader, oom) 

 moeder nooit onderzocht, maar alles lijkt er op.  



 tante, mijn moeders zuster wel diagnose en ook haar dochter  

 mijn zusje heeft dezelfde klachten maar veel minder en wil niets weten 

 zus met bindweefselproblemen, klachten lijken gedeeltelijk op klachten ciap 

 halfbroers/zusters en "volle" broers/zus ; alleen de "volle" kant: mijn beide broers hadden op 

oudere leeftijd ook pijn in de voeten/benen; op het eind moeizaam lopend.  

 dochter van 42 heeft/krijgt al langer klachten van deze aard 

 vader bekend met ciap en overleden aan parkinson 

 1 broer en 1 zus ook met klachten 

 oom (broer vader) heeft diagnose CIAP. Ook mijn vader had soortgelijke klachten, geen diagnose 

CIAP gehad (haverwege jaren 90). Opa aan vaders kant had dezelfde klachten. Alle 3 deze heren 

hadden voet enkel ortheses. 

 moeder kon op het laatst niet meer lopen van de pijn in haar voeten, is 87 geworden. Liep altijd 

met kousen aan, had last van heel dikke benen sinds 1956 is in 2010 overleden. 

 oudere broer heeft ernstige vorm van HMSN. Ik laat via DNA onderzoeken of dit bij mij ook 

speelt i.p.v. CIAP 

 broer heeft geen ciap maar wel neuropathie 

 neef (zoon van mijn tante)heeft CIAP in mindere mate. 

 moeder had MS 

 gezin bestond uit 9 kinderen waarvan drie er zijn gediagnostiseerd met CIAP. Ook herinner ik mij 

dat mijn grootmoeder toen ze nog leefde zeer slecht kon lopen.  

 een neef heeft CIAP 

 tweelingbroer heeft een andere vorm van neuropathie 

 na veel aandringen na 8 jaar klinische genetica LUMC onderzoek 

 afwijking FBLN 5 gen zeer waarschijnlijk oorzaak axonale chronisch neuropathie, dus GEEN CIAP  

 kleinzoon heeft een totaal en vrij onbekende spierziekte slechts 6 in Nederland symptomen zijn 

bijna hetzelfde als Duchenne  

 neef heeft ook CIAP 

 een  zus met dezelfde klachten, hoewel ouder en iets beter. Moeder liep toen ze ouder werd ook 

zo raar achteraf gezien. 

 zus is een parkinson patiënte 

 vader had (jaren 1960/70 en 80) altijd zere voeten Is nooit naar gekeken. Ik heb al zijn klachten. 

Versleten rug en knieën, slechte aderen. Trombose.  

 vader en grootvader hadden ook problemen met lopen. 

 dochter is verwezen naar de neuroloog i.v.m. eventuele dunne vezel neuropathie 

 vermoedelijk vader ook CIAP klachten; niet vastgesteld 

 moeder en zus zijn ook gescreend door een neuroloog, hebben echter niet mijn ziekte. 

 moeder had vroeger zgn. etalagebenen. 

 kennis van nu moeder met dezelfde klachten 

 drie broers hebben ook ciap, geconstateerd door de neuroloog 

 overleden vader dezelfde klachten   

 neef met dezelfde problemen 

 

 

 

 

 



XIX. Onderzoek 
Anders: 

 

 onduidelijke klachten niet afdoen als psychisch maar kijk direct naar zeldzame aandoeningen.  

 komt de ziekte bij bepaalde type (karakter) mensen voor? 

 gebruik van de neuromodulator, ook als je geen diabetes hebt.  

 veilige medicatie met weinig tot geen bijwerkingen voor pijnbestrijding 

 elektro stimulatie 

 voorkomen van voetwonden bij het diagnosegesprek 

 hoe het komt dat de pijn in de voeten zich bij rust en liggen het meest manifesteert. 

 koppeling met storing van het centrale zenuwstelsel. 

 verband tussen verschillende aandoeningen. Komen ze uit  een zelfde bron? Een systeemfout? 

 kijken naar het functioneren van het hele lichaam, niet alleen naar eén onderdeel.  

 begeleiding en therapie 

 betere looportheses op maat 

 acceptatie minder pijnbeleving 

 beheersen / verminderen stress minder pijn 

 onderzoek naar de interactie en co-morbiditeit van CIAP en de ziekte van Lyme 

 combi is met slaapritme  

 alternatieve therapieën die claimen effectief te zijn zoals EM therapie, lasertherapie en 

therapieën die in de USA worden gebruikt om patiënten te behandelen zoals CET.  

 combinatie / verband tussen DVN en CIAP.  

 hulpmiddelen en toegankelijkheid van OV 

 verband tussen Sarcoïdose en Ciap 

 geneesmiddel(en) tegen CIAP 

 onderzoek naar empathisch handelen van neurologen 

 medicijnen zijn om deze vervelende ziekte te stoppen  

 Bij MGUS speelt het immuunsysteem een belangrijke rol; interactie met immunologen.  

 

XXI. Spierziekten Nederland 
Aan welke activiteiten van Spierziekten neemt u deel? 

Anders: 

 bovengenoemde activiteiten af en toe 

 ik probeer, als nieuw lid, deel te nemen aan de gespreksgroepen, helaas was iedere sessie vol 

geboekt. hopelijk wordt dit verholpen. 

 sinds 2 weken aangemeld en sinds 5 weken heb ik de diagnose van CIAP.  

 Nieuwsbrief, myocafé 

 kaderlid 

 enkele weken lid, dus heb nog nergens aan deelgenomen en moet alles nog gaan ontdekken 

 Belangstelling voor spierziektecongres + website 

 nog maar net lid: dus nog niets 

 zoek het voorlopig zelf wel uit. Als ik contact met lotgenoten zoek, ben ik bang , dat ik de kop 

buig. 

 mis de gewone bijeenkomsten; de contacten en ervaringen van lotgenoten.  

 Ik ben ijverig bezig om digitale ervaring op te doen zodat ik de digitale uitzendingen goed zal 

kunnen volgen.  



 eerder alle jaren maar ik heb idee dat het mij niet helpt dus we gaan niet meer zo vaak 

 niet alle spierziekte congressen, is vaak ver van huis 

 ga niet naar de bijeenkomsten ga niet naar de ellende van anderen kijken  en ben dan ook nog 

afhankelijk van anderen om er te komen  

 omdat er weinig ontwikkeling is met CIAP heeft het geen zin om steeds hetzelfde te horen 

 lees zorgvuldig het contactblad en de nieuwsbrief. 

 

 

 

Zijn er thema's, onderwerpen of activiteiten, waarover u meer te weten wilt komen, c.q. die u 

mist? 

 

 hoe psychisch om te gaan met de pijn. 

 oververmoeidheid.  

 maatschappij en CIAP; ik heb moeite met steeds weer uitleggen wat ik wel/niet kan 

 zo goed mogelijk de spieren die het nog wel doen in conditie te houden, wat je wel en juist niet 

moet doen, hoe ver ga je als vermoeidheid ook een probleem is.  

 gebruik van nationale en globale " big data" van alle amneses (NB. STANDAARDISEREN!) van 

gediagnostiseerde patiënten 

 combinatie CIAP en COPD  

 erfelijkheid van CIAP in de  familie opa, oma, broer, zus, nichten en neven.  

 (langdurig) gebruik van Inhibine 

 gebruik van een elektrische voetenzak oorzaak  

 zittend leven een oorzaak  

 voeding en dieet 

 activiteiten die andere mensen hebben geprobeerd 

 wereldwijde research op het gebied van polyneuropathie? 

 revalidatie  

 oorzaak en behandeling 

 koppeling met cognitieve stoornissen met dezelfde oorzaken als zenuwdegeneratie in het 

perifere zenuwstelsel. 

 onderzoek naar oorzaak en behandeling en het gebruik van ortheses. 

 vitamine B-12 injecties 

 meer bekendheid geven aan de medische wereld.  

 alternatieve behandelingen / ondersteuning 

 CIAP is een vergaarbak van alles dat geen etiket kan krijgen. Waarom de helft geen pijn heeft en 

de andere helft juist wel. 

 afgekeurd voor werk en daardoor ook financiële problemen.  

 dagbesteding medelotgenoten   

 progressiviteit van de ziekte is. 

 spierstimulatie via electropulsen.  

 wat maakt dat zenuwen afsterven en wat is bekend over de veranderingsprocessen in de 

spieren.  

 nieuwe mogelijke behandelingen met stof  BDT001  

 gentherapie VM202 herstel van zenuwen  

 

 



 invloed van medicijnen op ontstaan ziekte, zelf waarschijnlijk gekregen door amiodaron als 

hartmedicijn 

 informatie over lopende onderzoeken, welke (tussen) resultaten er zijn.  

 hoe kunnen we als leden ervoor zorgdragen dat bepaald gewenst onderzoek wordt uitgevoerd 

 bereikbaarheid en de ervaren kwaliteit van de zorg m.b.t. tot diagnosestelling en vervolgens 

gerichte begeleiding tijdens het ziekteproces 

 er moeten meer mensen zijn die nog redelijk goed functioneren. Het zou misschien goed zijn om 

daaraan ook wat aandacht te besteden. I 

 toegankelijkheid van www.spierziekten.nl verbeteren 

 kwaliteit van de bloedvaten bij het ontstaan van CIAP 

 invloed verbetering doorbloeding 

 bij welk ziekenhuis je het beste een afspraak kan maken. 

 meer aandacht voor wat er nog wel kan. Met name op het gebied van (aangepast) sporten en 

bewegen. 

 verband tussen verloop van de ziekte in de tijd en factoren, zoals leefstijl, voeding. 

 lijst met oefeningen voor thuis! 

 Immunologie en MGUS 

 neuropathie en invloed van medicijnen. 

 samenkomst van patiënten in de buurt 

 

 

 

 

http://www.spierziekten.nl/

