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De resultaten van de enquête onder de CIAP- en MGUS-pnp-leden 

van Spierziekten Nederland 

Waarom deze enquête? 

De diagnosewerkgroep CIAP/MGUS polyneuropathie heeft in 2013 een uitgebreide enquête gehouden 
onder die leden van Spierziekten Nederland, bij wie CIAP of MGUS-polyneuropathie is geconstateerd. De 
uitkomsten van deze enquête zijn in een uitgebreid verslag op 31 oktober 2013 aan de leden 
gepresenteerd.  

We zijn inmiddels zeven jaar verder en er zijn verschillende redenen om de enquête te herhalen en de 
gegevens actueel te maken. De volgende redenen spelen daarbij een rol: 

 Onderzoeken naar de oorzaken en behandelingen van CIAP en MGUS-polyneuropathie zijn nog 

steeds gaande. Wellicht zijn er leden, die al van resultaten van deze onderzoeken hebben mogen 

profiteren. 

 Spierziekten Nederland heeft veel nieuwe leden met de diagnose CIAP en MGUS-polyneuropathie. 

We zijn benieuwd naar hun ervaringen. 

 CIAP en MGUS-polyneuropathie kennen vele verschijningsvormen van ongemakken. We willen al 

deze verschijningsvormen goed in kaart brengen. 

 Er zijn nieuwe medicijnen (ook alternatieve) op de markt gekomen. De werking is zeer divers. 

Uitwisseling van ervaring hiermede is steeds een topic op de lotgenotencontactmiddagen. We 

willen graag een totaalbeeld hebben. 

 Patiënten gaan heel verschillend om met hun diagnose CIAP en MGUS-polyneuropathie. Ook de 

mate waarin zij last hebben van hun ziekte is heel verschillend. We kunnen veel van elkaar leren 

door ervaringen met elkaar te delen. 

 We constateren regelmatig dat er overlappingen met andere spierziekten voorkomen. Dat vraagt 

om een andere diagnose en behandeling. We willen in beeld krijgen om welke combinaties het kan 

gaan. 

 In principe is er geen genetische invloed bij het krijgen van CIAP en MGUS-polyneuropathie. Tijdens 

de lotgenotencontactmiddagen echter blijkt keer op keer, dat deze ziekten meer in de familie 

voorkomt. We willen meten hoe vaak dit in families toch aan de orde is. 

 We willen graag weten naar welke onderwerpen volgens u wetenschappelijk onderzoek verricht 

moet worden. Daarom hebben we daarover een vraag toegevoegd. 

 Er worden veel activiteiten ontwikkeld door Spierziekten Nederland. Leden kunnen tijdens deze 

activiteiten lief en leed delen, kennis opdoen en vragen stellen. De werkgroep is benieuwd naar 

meningen en ervaringen. 

Door al deze ontwikkelingen was het voor de werkgroep van belang om een nieuwe enquête uit te 
schrijven. De werkgroep blijft op zoek naar nieuwe tendensen en ontwikkelingen en was benieuwd naar 
ervaringen van de (nieuwe) leden. 

Wij danken u voor uw medewerking. 

De respons 

De enquête is gehouden onder de 685 CIAP- en MGUS-leden van Spierziekten Nederland. Dankbaar en 
trots kunnen we melden dat In totaal 279 leden de enquête hebben ingevuld, een score van 40%, dat is 
fantastisch. Wel moet worden aangetekend, dat niet iedereen alle vragen volledig heeft ingevuld, zodat 
sommige resultaten niet helemaal correct zijn, maar niettemin als betrouwbaar kunnen worden 
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aangemerkt door de wijze waarop we de resultaten met zorg hebben geïnterpreteerd of als een blanco 
antwoord hebben meegewogen. 

De uitwerking 

In de uitwerking van de enquête is een onderscheid gemaakt tussen CIAP- en MGUS-patiënten om de 
onderlinge verschillen te kunnen onderkennen. In de tabellen en grafieken is gewerkt met aantallen. 

Vanuit het jaar 2020 en het opgegeven geboortejaar is de leeftijd van de respondent berekend. Er zijn 
leeftijdsklassen van 5 jaren gemaakt, beginnend bij 44-48 tot en met 89-93.  De kleur in de grafieken en 
tabellen is voor CIAP-respondenten blauw, voor de MGUS-pnp-respondenten bruin en voor de 
gezamenlijke respondenten groen. De resultaten worden in de volgorde van de vragen uit de enquête 
gepresenteerd. De conclusies volgen als laatste 

De diagnosewerkgroep zal zich beraden of het wenselijk is om over enkele jaren de vragen nogmaals te 
stellen. Naar de mening van de diagnosewerkgroep zijn de uitkomsten van de enquête zeer leerzaam en 
interessant voor de leden, maar wellicht ook voor derden. Het is volgens ons voor u waardevol om te 
weten hoe lotgenoten hun ziekte beleven en ermee omgaan.  
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I De respondenten met CIAP 
Verhouding mannen/vrouwen van de deelnemers met CIAP 

Grafiek 1: Aantal CIAP-deelnemers:  

 

Er hebben 90 vrouwen en 157 mannen deelgenomen aan de enquête 2020. Vier hebben de vraag niet 
ingevuld. 

Vergelijking met enquête 2013: 108 vrouwen en 182 mannen. 

Leeftijd van de deelnemers met CIAP 

 

 

Grafiek 2: De leeftijd van de CIAP-deelnemers. 

De meeste CIAP-deelnemers vallen in de leeftijd van 64 t/m 78 jaar (Enquête 2013: 64 t/m 83 jaar). De 
gemiddelde leeftijd is 71 jaar en 3 maanden (Enquête 2013: 71 jaar en 6 maanden). Het aantal leden (250) 
dat heeft gereageerd op de enquête is prima, maar we dienen ons wel te realiseren dat het aantal leden 
van de diagnosegroep slechts een bescheiden deel vormt van alle patiënten met CIAP. We beschouwen de 
groep respondenten niettemin wel als representatief voor de gehele populatie 
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Op welke leeftijd is bij u de diagnose CIAP gesteld? 
 

 

Grafiek 3: Leeftijd waarop de diagnose CIAP voor het eerst is gesteld. 

De eerste CIAP-diagnose is te zien in de groep van 39 t/m 43 jaar. De brede piek  zien we in de 
leeftijdsgroep van 49 t/m 73 jaar (Enquête 2013: 54 t/m 68 jaar). Hierbij is op te merken dat de klachten 
zich vaak al enkele jaren eerder al of niet geleidelijk ontwikkelen. 

De respondenten met MGUS-polyneuropathie 

Verhouding mannen/vrouwen van de deelnemers met MGUS-pnp 

 

Grafiek 4: Aantal MGUS-pnp-deelnemers 

Er hebben 5 vrouwen en 16 mannen deelgenomen aan de enquête 2020. 

Vergelijking met enquête 2013: 10 vrouwen en 21 mannen. 
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Leeftijden van de deelnemers met MGUS-pnp 

 

Grafiek 5: De leeftijd van de MGUS-pnp-deelnemers. 

De meeste MGUS-pnp-deelnemers vallen in de leeftijd van 69 t/m 78 jaar (Enquête 2013: 64 t/m 68 jaar). 
De gemiddelde leeftijd is 72 jaar (Enquête 2013: 69 jaar en 3 maanden). Het aantal leden (21) dat heeft 
gereageerd op de enquête is prima, maar we dienen ons wel te realiseren dat het aantal leden van de 
diagnosegroep slechts een bescheiden deel vormt van alle patiënten met MGUS-pnp. We beschouwen de 
groep respondenten niettemin wel als representatief voor de gehele populatie. 

Op welke leeftijd is bij u de diagnose MGUS-pnp gesteld? 
 

 
 
 

Grafiek 6: Leeftijd waarop de diagnose MGUS-pnp voor het eerst is gesteld. 

De eerste MGUS-pnp-diagnose is te zien in de groep van 49 t/m 53 jaar. De brede piek zien we in de 
leeftijdsgroep van 49 t/m 73 jaar (Enquête 2013: 49 t/m 63 jaar). Hierbij is op te merken dat de klachten 
zich vaak al enkele jaren eerder al of niet geleidelijk ontwikkelen. 
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II De diagnose CIAP 
Wat waren de klachten bij het vaststellen van de diagnose CIAP?  

 

Grafiek 7: Het aantal van de 250 respondenten bij de verschillende klachten tijdens het stellen van de 1e 
diagnose CIAP. 

In vergelijking met de enquête van 2013 zijn de eerste drie vragen extra toegevoegd. 
 
Uit de grafiek blijkt dat een tweetal klachten bij de respondenten overheerst, namelijk doof gevoel en 
prikkelingen in de voeten. Vergelijking met enquête 2013:  dezelfde klachten op plaats een en twee. De 
nieuwe vraag kou in voeten en/of onderbenen scoort samen met instabiliteit bij lopen eveneens hoog 
(gezamenlijk op een derde plaats). 

Waren er, naast de genoemde klachten, nog andere klachten? 

Zie bijlage hoofdstuk 2. 

Er zijn veel klachten genoteerd. In de bijlage zijn de meest voorkomende negentien klachten vermeld. In 
het oog springen: snel moe, pijn, kou, omvallen, krachtverlies, spiertrekkingen en jeuk. 

Hebt u een second opinion gevraagd en heeft die second opinion de eerder gestelde diagnose bevestigd? 

Second opinion CIAP respondenten   totaal. 

Second opinion gevraagd   112 

Bevestigd   107 

Niet bevestigd   5 

Tabel 1: In totaal is er in 5  van de onderzoeken een andere diagnose is gesteld.   
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De diagnose MGUS-polyneuropathie 

Wat waren de klachten bij het vaststellen van de diagnose MGUS-pnp? 

 

Grafiek 8: Het aantal van de 21 respondenten bij de verschillende klachten tijdens het stellen van de 1e 
diagnose MGUS-pnp.  

In vergelijking met de enquête van 2013 zijn de eerste drie vragen extra toegevoegd. 

Uit de grafiek blijkt dat een tweetal klachten bij de respondenten overheerst, namelijk doof gevoel en 
prikkelingen in de voeten. Vergelijking met enquête 2013: dezelfde klachten op plaats een en twee. De 
nieuwe vraag kou in voeten en/of onderbenen scoort een derde plaats. 

Waren er, naast de genoemde klachten, nog andere klachten? 

Zie bijlage hoofdstuk 2. 

In de bijlage zijn de meest voorkomende vier klachten vermeld: slechte motoriek, struikelen, raar gevoel 
onder voeten, verwondingen niet voelen, vermindering kracht. 

Hebt u een second opinion gevraagd en heeft die second opinion de eerste diagnose bevestigd? 

Second opinion MGUS-respondenten   totaal. 

Second opinion aangevraagd   9 

Bevestigd   8 

Niet bevestigd   1 

Tabel 2: In totaal is er in 1  van de onderzoeken een andere diagnose is gesteld.   
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III De CIAP-klachten op dit moment 
Wat zijn uw huidige klachten? 

 

Grafiek 9: Het aantal van de 250 respondenten met CIAP-klachten op dit moment. 

In vergelijking met de enquête van 2013 zijn de eerst drie vragen extra toegevoegd. 

Wanneer men het aantal respondenten per klacht vergelijkt met die in grafiek 7, betreffende de situatie bij 
het stellen van de diagnose, dan ziet men (evenals in de enquête van 2013) grote verschillen.  

De top drie wordt gevormd door pijn in onderbenen en/of voeten, prikkeling in de voeten en kramp in 
voeten en/of kuiten.  Van de nieuwe vragen scoort de klacht bandgevoel (pijn) rond de wreef en onderkant 
voeten het hoogst.  

Bij de analyse gaan we hier nog nader op in.  

Zijn er klachten die nog niet expliciet zijn benoemd. 

Zie bijlage hoofdstuk 3. 

Er zijn veel klachten genoteerd. In de bijlage zijn de meest voorkomende 20 klachten vermeld. In het oog 
springen: pijn, kou, jeuk, dikke benen, slechte motoriek, verminderde spierkracht, blokkade bloedsomloop 
en brandende hitte. 
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De MGUS-klachten op dit moment 

Wat zijn uw huidige klachten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grafiek 10: Het aantal van de 21 respondenten met MGUS-klachten op dit moment. 

In vergelijking met de enquête van 2013 zijn de eerste drie vragen extra toegevoegd. 

Wanneer men het aantal respondenten per klacht vergelijkt met die in grafiek 8, betreffende de situatie bij 
het stellen van de eerste diagnose, dan ziet men (evenals in de enquête van 2013) grote verschillen. Bij de 
analyse gaan we hier nog nader op in.  

De top drie wordt gevormd door prikkeling en doof gevoel in de voeten en pijn in de onderbenen. De 
nieuwe vragen scoren relatief minder. 

Zijn er klachten die nog niet expliciet zijn benoemd? 

Zie bijlage hoofdstuk 3. 

In de bijlage zijn de meest voorkomende vijf klachten vermeld: bandgevoel om de voeten, lopen en 
motoriek steeds meer gericht op overeind blijven, hulpmiddelen zoals een stok noodzakelijk, oog-
handcoördinatie verminderd en veel last van trillende handen. 
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IV Verandering van CIAP-klachten in de loop van de tijd 
Welke klachten zijn erger geworden? 

 

Grafiek 11: CIAP-klachten die bij het aantal respondenten in de loop van de tijd erger zijn geworden. 

In vergelijking met de enquête van 2013 zijn de eerste drie vragen extra toegevoegd. 

Bij ongeveer 67% van de respondenten zijn de klachten in de loop van de tijd in ernst toegenomen. De 
toename van de huidige klachten lijkt dus min of meer te vergelijken met de klachten bij het stellen van de 
diagnose, maar het is niet zeker dat alle klachten nu genoemd per patiënt dezelfde zijn als die bij de 
diagnose. Men kan wel concluderen dat er sprake is van een flinke toename in de intensiteit of hinder van 
de klachten, vooral die betreffende de voeten en de instabiliteit bij het lopen.  

De top drie wordt gevormd door doof gevoel in de voeten, instabiliteit bij lopen en kou in de voeten en/of 
onderbenen. Van de nieuwe vragen scoort deze laatste kou in de voeten en/of onderbenen erg hoog. Dit is 
opvallend aangezien deze vraag in 2013 niet werd meegenomen. 

In de analyse op pagina 20 wordt dit nog nader uitgewerkt.  

Kunt u dit ook aangeven voor andere klachten dan eerder genoemd? 

Zie bijlage hoofdstuk 4. 

Er zijn veel klachten genoteerd. In de bijlage zijn de meest voorkomende 25 klachten vermeld. In het oog 
springen: gevoelige huid, spastische stand van handden, achteruitgang in power, voetheffers werken niet 
meer, CIAP in de handen, jeuk, cognitieve achteruitgang, rechterbeen sleept, extreme kou, kou in handen 
en onderarmen, thermoregulatie is defect, problemen met plassen en bij stappen op koude vloer voeten 
meteen ijskoud. 
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Verandering van MGUS-klachten in de loop van de tijd 

Welke klachten zijn erger geworden? 

 

 

 

Grafiek 12: MGUS-klachten die bij het aantal respondenten in de loop van de tijd erger zijn geworden. 

In vergelijking met de enquête van 2013 zijn de eerste drie vragen extra toegevoegd. 

Bij ongeveer 57% van de respondenten zijn de klachten in de loop van de tijd in ernst toegenomen. De 
toename van de huidige klachten lijkt dus min of meer te vergelijken met de klachten bij het stellen van de 
diagnose, maar het is niet zeker dat alle klachten nu genoemd per patiënt dezelfde zijn als die bij de 
diagnose. Men kan wel concluderen dat er sprake is van een flinke toename in de intensiteit of hinder van 
de klachten, vooral die betreffende de voeten en de instabiliteit bij het lopen.  

De top drie wordt gevormd door doof gevoel in de voeten, instabiliteit bij lopen en krampen in voeten 
en/of kuiten. Van de nieuwe vragen scoort kou in voeten en/of onderbenen het hoogst. 

In de analyse op pagina 20 wordt dit nog nader uitgewerkt.  

Kunt u dit ook aangeven voor andere klachten dan eerder genoemd? 

Zie bijlage hoofdstuk 4. 

In de bijlage zijn de meest voorkomende 6 klachten vermeld: voet wijkt naar binnen, geen fijne motoriek, 
ontspannen lopen lukt niet, in de ochtend armen en handen opgezet, vingers, onderbenen en voeten 
gevoelloos, krampen in hele lichaam, vaak erg moe. 
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Toename van CIAP-klachten op dit moment: 

Zijn uw klachten in de laatste jaren toegenomen? 

 

Grafiek 13: CIAP-klachten die bij het aantal respondenten in de loop van de tijd erger zijn geworden. 

De antwoorden komen sterk overeen met die van de vorige vraag. 

Toename van MGUS-pnp-klachten op dit moment: 

Zijn uw klachten in de laatste jaren toegenomen? 

 

Grafiek 14: MGUS-pnp-klachten die bij het aantal respondenten in de loop van de tijd erger zijn 
geworden. 

De antwoorden komen sterk overeen met die van de vorige vraag. 
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CIAP-klachten als pijn op dit moment: 

Ervaart u de klachten, die bij CIAP horen, als pijn? 

Grafiek 
15: CIAP-klachten, die bij het aantal respondenten als pijn worden ervaren. 

De respondenten ervaren pijn en prikkeling  vooral in de onderbenen en voeten. Ook kramp in de voeten 
en/of kuiten scoort hoog. Zie verder hoofdstuk 6 

Andere klachten:  Zie ook bijlage hoofdstuk 6. 
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MGUS-pnp-klachten als pijn op dit moment: 

Ervaart u de klachten, die bij MGUS-pnp horen, als pijn? 

 

Grafiek 16: MGUS-pnp-klachten, die bij het aantal respondenten als pijn worden ervaren. 

De respondenten ervaren pijn vooral in de onderbenen en voeten. Ook instabiliteit bij het lopen en kou in 
voeten en/of onderbenen scoren hoog en worden als pijn ervaren. 

Andere klachten: Zie ook bijlage hoofdstuk. 6 
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V Andere aandoeningen, ziekten en klachten dan CIAP 
Kunt u aangeven welke andere aandoeningen of ziekten u hebt naast CIAP? 

 

Grafiek 17: De grafiek geeft het aantal respondenten weer dat naast CIAP de genoemde klachten heeft. 

 In vergelijking met de enquête van 2013 zijn de eerste twee vragen extra toegevoegd. 

Knie- en heupklachten en artrose worden het meest genoemd, gevolgd door hart- en longklachten. Dit was 
ook zo in de enquête van 2013.  
Van de nieuwe vragen scoort de klacht auto-immuun aandoeningen het hoogst. Met een score van 13 
(circa 5%) valt de klacht tremoren toch ook wel op. 

 

Andere aandoeningen, ziekten of klachten: Zie bijlage hoofdstuk 6. 

Er zijn veel voorkomende andere aandoeningen, ziekten en klachten genoteerd.  In de bijlage zijn de meest 
voorkomende veertig aandoeningen vermeld. CIAP komt dus bijna nooit alleen.  
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Andere aandoeningen, ziekten en klachten dan MGUS-polyneuropathie 

Kunt u aangeven welke andere aandoeningen of klachten dan MGUS-pnp hebt?  

 

Grafiek 18: De grafiek geeft het aantal respondenten weer dat naast MGUS-polyneuropathie de 
genoemde klachten heeft.  

In vergelijking met de enquête van 2013 zijn de eerste twee vragen extra toegevoegd. 

Knie- en heupklachten en artrose worden het meest genoemd, gevolgd door hart- en longklachten. Dit was 
ook zo in de enquête van 2013. 

Andere aandoeningen, ziekten en klachten 

Zie bijlage hoofdstuk 6. 

In de bijlage zijn een aantal andere aandoeningen, ziekten en klachten vermeld zoals spierziekte 
neuralgische amyotrofie, partiële dwarslaesie, verlamming middenrif, sarcoïdose, fibromyalgie.  
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VI Pijn bij CIAP 
 

Ervaringen met pijn wegens CIAP die al of niet als draaglijk wordt ervaren 
 

 

Grafiek 19: De pijn die door CIAP wordt veroorzaakt en de pijn die ervaren wordt als ondraaglijk. 

De meeste pijn wordt bij de respondenten ervaren in de voeten, onderbenen en handen. Ondraaglijke pijn 
wordt het meest in de voeten ervaren. Deze cijfers komen overeen met die van de enquête 2013.  

Hebt u (door een andere aandoening) op andere plaatsen ook pijn? Is deze pijn overheersend? 

Andere plaatsen pijn CIAP-respondenten     totaal. 

Op andere plaatsen pijn       91 

Deze pijn is overheersend       40 

Tabel 3: (overheersende) pijn (door een andere aandoening) op andere plaatsen. 

Een derde deel van de respondenten geeft aan meerdere aandoeningen te hebben, waarvan bijna de helft 
overheersend is aan de pijn die veroorzaakt wordt door CIAP. 
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Vragen over ervaringen met pijn gedurende de dag en nacht al of niet met medicatie. 

 
 

Grafiek 20: Ervaringen met pijn gedurende de dag of nacht bij 247 CIAP-leden. 

Bijna de helft van de respondenten heeft last van pijn zowel gedurende de dag als de nacht. Deze cijfers 
komen overeen met die van de enquête in 2013. 

Waren er, naast de genoemde klachten met pijn op dit moment , nog andere klachten? 

Zie bijlage hoofdstuk VI. 

Er zijn veel klachten genoteerd. In de bijlage zijn de meest voorkomende veertien klachten vermeld. In het 
oog springen: erge kramp in de benen, kou gevoel in de benen en voeten, sokken en kousen niet te 
verdragen, van boven tot onder verstijfd, doet erg veel pijn, kou is vreselijk.  
Het onderwerp kou komt veel voor. 
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Pijn bij MGUS-pnp 

Ervaringen met pijn die al of niet als draaglijk wordt ervaren 

 

Grafiek 21: De pijn die door MGUS-pnp wordt veroorzaakt en de pijn die ervaren wordt als ondraaglijk. 

De meeste pijn wordt bij de respondenten ervaren in de voeten, onderbenen en handen. Ondraaglijke pijn 
wordt slechts bij 1 respondent in de voeten ervaren. Deze cijfers komen overeen met die van de enquête 
2013.  

Hebt u (door een andere aandoening) op andere plaatsen ook pijn? Is deze pijn overheersend? 

Andere plaatsen pijn MGUS-pnp-respondenten     totaal. 

Op andere plaatsen pijn     5 

Deze pijn overheersend     1 

 

Tabel 4: (overheersende) pijn (door een andere aandoening) op andere plaatsen 

Een vierde deel van de respondenten geeft aan meerdere aandoeningen te hebben. Slechts een 
respondent geeft aan dat de pijn overheersend is aan de pijn die veroorzaakt wordt door MGUS-pnp. 
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Vragen over ervaringen met pijn gedurende de dag en nacht al of niet met medicatie 

 

Grafiek 22: Ervaringen met pijn gedurende de dag of nacht met of zonder medicijnen bij 31 MGUS-leden. 

Ruim een derde van de respondenten heeft last van pijn zowel gedurende de dag als de nacht. Deze cijfers 
komen overeen met die van de enquête in 2013. 

Waren er, naast de genoemde klachten met pijn op dit moment , nog andere klachten? 

Zie bijlage hoofdstuk VI. 

Er zijn veel klachten genoteerd. In de bijlage zijn de meest voorkomende drie klachten vermeld bandgevoel 
om de voeten, motoriek gericht om overeind te blijven en hulpmiddelen steeds meer noodzakelijk. 
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VII Medicatie bij CIAP en MGUS-polyneuropathie 
Vragen over de medicatie 

Respondenten met CIAP   Totaal aantal 247 
 

      ja nee nvt 

Paracetamol voldoende?       42 105 97 

Andere medicatie?       114 77 53 

Medicatie vooraf aan pijn?       103 75 64 

Medicatie pas bij pijn?       68 101 73 

Last van bijwerkingen?       47 108 86 

          

Tabel 5: Overzicht van antwoorden  over medicatie en het gebruik ervan bij CIAP-respondenten.  

Respondenten met MGUS-   Totaal aantal 22 

polyneuropathie       ja nee nvt 

Paracetamol voldoende?       4 3 15 

Andere medicatie?       4 7 11 

Medicatie vooraf aan pijn?       7 6 9 

Medicatie pas bij pijn?       5 8 9 

Last van bijwerkingen?       3 8 11 

          

Tabel 6: Overzicht van antwoorden  over medicatie en het gebruik ervan bij MGUS-respondenten.  

Bijwerkingen 

Bijwerkingen bij CIAP: Zie bijlage hoofdstuk 7. 
Er zijn veel bijwerkingen genoteerd. In de bijlage zijn de meest voorkomende 36 bijwerkingen vermeld. In 
het oog springen: gedrogeerd voelen, zware vermoeidheid, slaperig gevoel, moeilijk op gang komen, wazig 
zien, dubbel zien, problemen met evenwicht, minder libido, verward, seksueel disfunctioneren, slechter 
lopen en veel en vaak vallen. 
 
Bijwerkingen bij MGUS-pnp: Zie bijlage hoofdstuk 7. 
Er zijn enkele bijwerkingen genoteerd. In de bijlage zijn de vier meest voorkomende bijwerkingen vermeld: 
in slaap vallen overdag, om de drie weken infuus met eiwitten, uitslag in het gezicht, suf voelen.  
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Geef aan welke medicatie u voor CIAP gedurende een langere periode (hebt) gebruikt: 

Eerst Daarna Vervolgens Nu 

Paracetamol Naproxen Amitriptyline Naproxen  

Pregabaline  Amitriptyline pregabaline Paracetamol 

Nortriptyline Pregabaline tramadol Rivrotril  

gabapentine Carbamazepine PEA arcoxia 

 amitriptilyne Tramadol  Acetylsalicyzuur  Tramadol 

Gabapentine Diazepam Naproxen Diazepam 

Tramadol Paracetamol dipyridamol  Amitriptyline 

Ibuprofen Duloxetine Capsaicine Glepark  

Lyrica prednison Lyrica PEA 

venlafaxine Lyrica lamotrigine pregabaline 

Naproxen  Themazepan  Nortriptiline Duloxetine  

Ivig; gammaglobuline rivotril W ietdruppels Celebrex 

simvastatine Rituximab, nortrilen Gabapentine 

Fenytoinecrème20% carbasalaatcalcium diclofenac CBD 

Ingy 10/20 Marmottenzalf gapapentine venlafaxine 

Athrotec 50 mgr Avodart  Oxicodon morfine 

Kiovig Ketamime  CBD  bupivacaine 

Ketamine 1% Dualisering caps  aproxen 

wietdruppels wietdruppels  omeprazol 

Seroquel ibuprofen  Fenytoinecrème 

Acetysalicylzuur 80mg Omeprazol   marmottenzalf 

   nortriptyline 

   Capsaicine 

    

    
Geef aan welke medicatie u voor MGUS-pnp gedurende een langere periode (hebt) gebruikt: 

Eerst Daarna Vervolgens Nu  
Rituximap Kiovig infuus met eiwitten pregabaline  
amitryptiline 25 mg wietolie  Buprenorfine pleister 

temezapam Amitriptyline  Rivotril 0,5 mg  
carpamazipine ozapam  Paracetamol  
Pregabiline (Lyrica)  tramadol   1x Amitriptyline 25mg 

Paracetamol Amiltriptiline   

     

     
Medicijngebruik 

De antwoorden bleken op dit onderdeel van de enquête zo divers en vaak onvolledig ingevuld, wat wellicht 
mede het gevolg is van de vraagstelling in de enquête waarbij getracht is de medicijnveranderingen in de 
tijd mee te nemen. De antwoorden zijn zo verschillend dat er geen duidelijk overzicht is samen te stellen. 
Wel is het duidelijk dat er nogal veel afgewisseld is tussen de mogelijke antidepressiva en de anti-
epileptica-georiënteerde medicijnen. De volgorde van de medicijnen is een opsomming van verschillende 
respondenten. Gebruikt u medicijnen aub altijd op voorschrift van uw arts. 
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VIII Pijnbeleving bij CIAP 
Kunt u door middel van een cijfer aangeven op een schaal van 1 tot 10 hoeveel pijn u ervaart? 

 Pijnwaarde     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Overdag     45 14 20 28 24 28 22 35 13 1 1 

s Nachts     53 18 20 27 26 25 23 22 13 2 1 

Cijfer ervaring pijn     38 6 2 1 3 7 7 23 56 50 22 

Tabel 7: Het aantal respondenten dat per pijnwaarde aangeeft hoeveel pijn er wordt ervaren. 

Zijn  er grote verschillen tussen de opvolgende dagen/periodes? 

                      ja nee n.v.t. 

Pijnverschillen                     101 96 47 

Tabel 8: Pijnverschillen tussen opvolgende dagen/periodes. 

Veertig procent van de respondenten geeft aan dat er (grote) pijnverschillen tussen opvolgende 
dagen/periodes zijn. 

VIII Pijnbeleving bij MGUS-pnp 

Kunt u door middel van een cijfer aangeven op een schaal van 1 tot 10 hoeveel pijn u ervaart? 

Pijnwaarde     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Overdag     6 4 2 1 3 2 1 1 0 0 0 

s Nachts     9 2 3 4 0 1 1 0 0 0 0 

Cijfer ervaring pijn     6 0 0 0 0 0 0 1 6 1 5 

Tabel 9: Het aantal respondenten dat per pijnwaarde aangeeft hoeveel pijn er wordt ervaren. 

Zijn  er grote verschillen tussen de opvolgende dagen/periodes? 

                      ja nee n.v.t. 

Pijnverschillen                     5 8 7 

Tabel 10: Pijnverschillen tussen opvolgende dagen/periodes. 

Ongeveer 25 procent van de respondenten geeft aan dat er (grote) pijnverschillen tussen opvolgende 
dagen/periodes zijn. 
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IX Acceptatie bij CIAP en MGUS-pnp 
Kunt u aangeven hoe u de pijn ervaart? 

                      Ja nee n.v.t. 

Is de pijn toegenomen in de loop van de tijd?             114 14 2 

Vindt u dat de pijn behoort bij uw ziektebeeld?             118 6 6 

Kunt u wel accepteren u dat u veelvuldig pijn hebt?           73 53 4 

Hebt u wel eens een pijndagboek bijgehouden?             19 108 3 

Heeft dat u geholpen om dingen te veranderen?             14 20 94 

          

Tabel 11: Acceptatie van de pijn. 

X Ondersteuning bij CIAP en MGUS-pnp 
Kunt u aangeven hoe de communicatie met de ondersteuners/behandelaars verloopt? 

Ondersteuning         Ja nee n.v.t. 

Is uw behandelend arts op de hoogte dat u pijn hebt?         113 17 0 

Wordt uw pijn door uw behandelend arts begrepen?         103 20 0 

Is die behandelend arts de huisarts?         63 66 0 

Kon hij/zij u effectief helpen?         41 83 0 

Indien nee, heeft hij/zij u direct doorgestuurd?         62 38 0 

Is de behandelend arts momenteel een neuroloog?         66 61 0 

Is de behandelend arts nu een revalidatiearts/fysiotherapeut?       58 67 0 

Indien ja geantwoord, hebt u daar baat bij?         50 33 0 

Bent u ooit behandeld door een pijnspecialist?          40 91 0 

Indien ja geantwoord, hebt u daar baat bij gehad?         17 38 0 

Tabel 12: Communicatie met de ondersteuners/behandelaars. 
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XI Behandeling 
Met welke soorten behandelingen heeft u ervaring kunnen opdoen en wat waren die ervaringen? 

Behandeling          Ja nee n.v.t. 

Bent u ooit behandeld door een masseur of fysiotherapeut?        153 107 9 

Indien ja geantwoord, hebt u daar baat bij gehad?       102 47 67 

Gaat u regelmatig bewegen, zoals lopen, fietsen, zwemmen?       236 28 5 

Zo ja, vermindert daardoor de pijn?         60 123 81 

Tabel 13: Behandeling. 

 Niet-reguliere behandeling 

Wat zijn uw ervaringen met alternatieve behandelaars? 

Niet reguliere behandelingen         Ja nee n.v.t. 

Bent u ooit bij een niet-reguliere behandelaar geweest?       76 191 0 

Indien wel, hebt u baat gevonden bij die niet reguliere behandeling?     42 87 0 

Tabel 14: Niet-reguliere behandelingen. 

Welke kuur/behandeling was dat? 
Zie bijlage hoofdstuk 11. 
Er zijn veel niet-reguliere behandelingen genoteerd. In de bijlage zijn de meest voorkomende 29 vermeld. 
 
Verandering door de alternatieve behandeling: 
Zie bijlage hoofdstuk 11. 
Er zijn veel veranderingen genoteerd. In de bijlage zijn de meest voorkomende 31 vermeld. Bijna alle zijn 
positieve veranderingen zoals: minder pijn, beter lopen, minder zenuwpijnen, geen lyrica meer nodig, 
voeten meer ontspannen, bewegelijkheid verbeterd, beter slapen, neuropathische pijnen nemen af, meer 
gevoel en stabiliteit, etc. 
 

Nieuwe, experimentele behandeling 

Heeft u ervaring met een nieuwe, experimentele behandeling? 

Nieuwe, experimentele behandeling         Ja nee n.v.t. 

Is er bij een experimentele behandelingswijze toegepast?       21 227 0 

Indien wel, hebt u baat gevonden bij die experimentele geneeswijze?   10 58 0 

Tabel 15: Nieuwe, experimentele behandeling. 

Indien ja, welke experimentele behandeling? 
Zie bijlage hoofdstuk 11 
Er zijn een aantal experimentele behandelingen genoteerd. In de bijlage zijn de meest voorkomende twaalf 
behandelingen vermeld. 
 
Verandering door de experimentele behandeling; 
Zie bijlage hoofdstuk 11. 

Er zijn veel veranderingen genoteerd. In de bijlage zijn de meest voorkomende elf vermeld. Bijna alle zijn 
positieve veranderingen zoals: nagenoeg geen krampen meer, minder pijn, soepel en goede doorbloeding, 
stabiliserende werking, etc.  
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XII Hulpmiddelen 
Hulpmiddelen           Ja nee 

Maakt u gebruik van een wandelstok           91 176 

Maakt u gebruik van een rollator           57 209 

Maakt u gebruik van een rolstoel           17 238 

Draagt u speciale schoenen           104 158 

Maakt u gebruik van een veersysteem           39 220 

Tabel 16: Hulpmiddelen. 

Andere hulpmiddelen: 
Zie bijlage hoofdstuk 12. 

Er zijn veel hulpmiddelen genoteerd. In de bijlage zijn de meest voorkomende 32 vermeld. In het oog 
springen: aangepast schoeisel, steunzolen, aangepaste auto, rolstoel, scootmobiel, rollator, krukken, 
loopfiets, elleboogkrukken, douchestoel, driewielfiets.  

XIII Autorijden 
Welke ervaringen heeft u met autorijden opgedaan? 

Autorijden         Ja Nee 

Hebt u thuis de beschikking over een auto om u te verplaatsen?       234 38 

Indien ja, rijdt u dan die auto?         219 12 

Is die auto aangepast?         16 201 

Is er dan (nog) sprake van hinder bij het rijden?        40 165 

Hebt u tijdens het rijden ook pijnklachten?       98 119 

Hebt u voldoende gevoel in de voeten om pedalen te bedienen?       197 20 

Hebt u voldoende kracht in de voeten om pedalen te bedienen?       215 5 

Tabel 17: Autorijden. 

 

Fietsen 

Welke ervaringen heeft u met autorijden opgedaan? 

Fietsen         Ja Nee 

Hebt u voorheen geregeld gefietst?         241 26 

Was dat om boodschappen te doen in uw omgeving? < 5 km?       188 43 

Maakte u ook tochten over grotere afstanden? > 10 km?         202 47 

Gebruikt u nu de fiets nog als vervoermiddel?         187 79 

Is die fiets aangepast of elektrisch bekrachtigd?         137 79 

Fietst u alleen korte afstanden? < 5 km?         57 162 

Kunt u nog afstanden van meer dan 5 km fietsen?         183 51 

Tabel 17: Fietsen. 
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XIV Vermoeidheid en functioneren 
Kunt u aangeven welke invloed vermoeidheid op uw leven heeft en hoe u hiermee omgaat? 

Vermoeidheid       Ja nee n.v.t. 

Is vermoeidheid bepalend voor uw dagprogramma?       167 99 6 

Hebt u meer pijn of als u een flinke klus doet?       138 88 45 

Bent u sterk vermoeid na die flinke klus?       206 46 21 

Hebt u minder pijn als u het rustig aan doet?       117 86 67 

Bent u minder vermoeid als u het rustig aan doet?       172 77 23 

Hebt u een ideaal dagprogramma dat u strikt volgt?       57 197 19 

Tabel 18: Vermoeidheid. 

Kunt u aangeven welke invloed vermoeidheid heeft op uw functioneren? 

Functioneren       Ja nee n.v.t. 

Kunt u thuis of op het werk wegens die vermoeidheid goed functioneren?    158 91 22 

Zijn er aanpassingen nodig in de taakverdeling?       128 111 30 

Hebt u daarvoor extra/externe hulp?       74 170 27 

Tabel 19: Functioneren. 

XV Lopen 
In hoeverre kunt u nog lopen 

Lopen       Ja nee n.v.t. 

Hoe ver kunt u nog lopen? Minder dan 15 minuten?       118 112 0 

Hoe ver kunt u nog lopen? Tussen 15 en 45 minuten?       126 113 0 

Hoe ver kunt u nog lopen? Meer dan 45 minuten?       100 139 0 

Kon u vroeger verder lopen dan voorgaand aangegeven?       241 28 0 

Is dat met gebruik van een hulpmiddel?       91 175 0 

Indien ja geantwoord, is dat dan een stok?       68 91 0 

Of is dat een rollator?       44 126 0 

Of is dat een enkel-voet-orthese?       28 130 0 

Tabel 20: Lopen 
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XVI Genetische invloed 
Zijn er in uw naaste familie ook patiënten met een vorm van neuropathie of dezelfde klachten? 

Genetische invloed         Ja nee 

Zijn er in uw naaste familie ook patiënten met neuropathie of dezelfde klachten?   65 204 

Indien dezelfde klachten, is er ook een diagnose door een neuroloog vastgesteld? 30 113 

Tabel 21: Genetische invloed. 

Opmerkingen: 
Zie bijlage hoofdstuk 16 
Er zijn veel genetische invloeden genoteerd. In de bijlage zijn de meest voorkomende 37 vermeld. In het 
oog springen: broer, zus, vader, moeder, neef, tante, oom, dochter, grootvader, etc.  

Genetische invloeden zijn duidelijk aanwezig. In de meeste gevallen(113) is niet nagegaan of er sprake is 
van CIAP en/of MGUS-pnp. 

XVII Uw omgeving 
In hoeverre is uw omgeving op de hoogte van uw CIAP of MGUS-pnp? 

Uw omgeving         Ja nee 

Hebt u een partner die uw zorgen deelt?         203 69 

Indien nee, heeft u hulp nodig en krijgt u die van anderen?         51 76 

Neemt uw partner de taken over die u niet meer kan of lastig zijn?       151 88 

Is uw omgeving op de hoogte van wat u kunt en niet meer kunt?       226 41 

Hebt u nog een baan in vol- of deeltijd?         47 223 

Reageert uw werkomgeving positief op uw situatie?         105 35 

Tabel 22: Uw omgeving. 

XVIII De toekomst 
Hoe kijkt u tegen uw toekomst aan? 

De toekomst       Ja nee 

Vol goede moed, ik red het wel alleen of met inzet van mijn omgeving       210 41 

Ik denk dat mijn mogelijkheden kleiner worden en ik maak me zorgen       157 88 

Ik pas mijn leven aan op mijn mogelijkheden       260 8 

Ik geef in mijn omgeving duidelijk aan dat ik niet meer alles kan       208 52 

Ik zet me in om zo verstandig mogelijk te leven gezien mijn ziekte       251 15 

Ik blijf mijn sociale contacten zo veel mogelijk onderhouden       250 19 

Ik zie mogelijkheden om via zelfmanagement mijn leven te sturen       225 21 

Ik blijf bewegen, want rust roest       258 11 

Tabel 23: De toekomst. 
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XIX Onderzoek 
Naar welk onderwerp zou er naar uw mening (meer) onderzoek moeten komen? 

Onderzoek     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Snellere diagnostiek     14 8 8 6 9 32 22 44 54 20 32 

Oorzaak     5 3 1 2 2 11 13 24 73 42 91 

Behandeling oorzaak     3 1 1 0 1 9 11 24 70 45 94 

Verbeteren van de loopfunctie     3 3 1 2 3 22 19 37 75 28 58 

Verbeteren van de handfunctie     15 4 4 1 9 29 21 22 51 21 36 

Behandeling chronische pijn     7 0 4 3 1 16 7 18 64 41 84 

Behandeling chronische vermoeidheid     4 1 4 1 0 15 14 25 64 34 82 

Temperatuurbeleving (te koud)     14 7 8 9 12 42 25 30 52 14 27 

Acceptatie     10 9 4 6 11 35 27 44 48 22 30 

Concentratiestoornissen     20 9 10 7 10 30 26 40 44 12 21 

Niet-reguliere behandelingen     33 15 11 12 5 40 17 28 29 16 32 

Depressieve gevoelens     20 15 11 7 9 40 20 45 43 11 15 

Erfelijkheid     18 6 9 7 12 29 20 26 50 16 39 

Aan het werk blijven     22 7 6 6 6 28 29 38 47 13 27 

Robotica     32 8 10 16 13 37 25 40 21 4 11 

Voeding     10 2 4 5 5 38 16 52 47 18 40 

Tabel 24: Onderzoek. 

De scores in volgorde zijn: 

 Oorzaak      2192 

 Behandeling oorzaak     2191 

 Behandeling chronische pijn    1990 

 Behandeling chronische vermoeidheid   1984 

 Verbeteren van de loopfunctie    1938 

 Voeding      1633 

 Snellere diagnostiek     1610 

 Acceptatie      1606 

 Temperatuurbeleving (te koud)    1480 

 Erfelijkheid      1474 

 Verbetering van de handfunctie   1433 

 Aan het werk blijven     1404 

 Concentratiestoornissen    1346 

 Depressieve gevoelens     1322 

 Niet reguliere behandeling    1287 

 Robotica      1057 
 
Anders: 
Zie bijlage hoofdstuk 19. 
 
Er zijn veel andere onderzoeken genoteerd. In de bijlage zijn de meest voorkomende 24 vermeld. In het oog 
springen: elektrostimulatie, lasertherapie, CET, veilige medicatie, immuunsysteem bij MGUS-pnp, verband 
tussen DVN en CIAP. verband tussen sarcoïdose en CIAP.  
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XX Factoren, die van invloed zijn ontstaan of verloop 
Factoren, die van invloed zijn op ontstaan: 

Ontstaan             Ja nee 

weet 
ik 
niet 

Stress op ontstaan             57 124 91 

Leefwijze op ontstaan             46 126 101 

Voeding op ontstaan             35 135 102 

Gewicht op ontstaan             29 149 94 

Depressie op ontstaan             30 146 95 

Tabel 24: Factoren, die van invloed zijn op ontstaan. 

Factoren, die van invloed zijn op verloop: 

Verloop             Ja nee 

weet 
ik 
niet 

Stress op verloop             109 98 63 

Leefwijze op verloop             133 87 51 

Voeding op verloop             61 128 83 

Gewicht op verloop             94 100 77 

Depressie op verloop             97 95 75 

Tabel 25: Factoren, die van invloed zijn op verloop. 

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

Activiteiten Spierziekten Nederland               Ja nee 

Ik bezoek het jaarlijkse Spierziektencongres             77 201 

Ik neem deel aan de gespreksgroepen               59 219 

Ik bezoek regelmatig de website van Spierziekten Nederland       181 97 

Ik bekijk de webcasts               126 152 

Ik volg e-learnings aan de spieracademie             21 257 

Tabel 26: Deelname activiteiten Spierziekten Nederland. 

Anders: Zie bijlage hoofdstuk 21. 
Er zijn veel activiteiten van Spierziekten Nederland genoteerd. In de bijlage zijn de meest voorkomende 
zestien vermeld.  Veel mensen zijn nog maar net lid en hebben nog weinig aan activiteiten meegedaan. In 
het oog springen de nieuwsbrief, myocafé, gespreksgroepen, congres, ledenmagazine Contact. 
 
Zijn er thema's, onderwerpen of activiteiten, waarover u meer te weten wilt komen, c.q. die u mist? 
Zie bijlage hoofdstuk 21. 
Er zijn veel thema's, onderwerpen of activiteiten genoteerd. In de bijlage zijn de meest voorkomende 43 
vermeld.  In het oog springen: maatschappij en CIAP, gebruik van big data, wereldwijde research, koppeling 
met cognitieve stoornissen, vitamine B12 injecties, hoe psychisch omgaan met de aandoening, erfelijkheid 
van CIAP, revalidatie, alternatieve behandelingen, vergaarbak CIAP analyseren, bereikbaarheid van de zorg, 
kwaliteit van de bloedvaten bij het ontstaan van CIAP, samenkomst van patiënten in de buurt .  
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XXII Vergelijking enquête 2013 en 2020 
Heeft u de enquête van 2013 ook ingevuld? 

Enquête 2013         Ja Nee 

Weet 
ik 
niet N.v.t. 

Enquête van 2013 ook ingevuld         24 147 65 33 

Tabel 27: Ook invullen enquête 2013 

XXIII Analyse CIAP-klachten 
In de tabellen 28 en 29 zijn resultaten uit de enquête, waaruit voorgaand de grafieken zijn samengesteld, 
nog eens samengebracht. Hieruit kan men naar onze mening gemakkelijker de omvang van de klachten in 
de loop van de tijd aflezen en inzage krijgen in welke klachten dominant zijn en bij welke klachten de 
meeste pijn wordt ervaren. De betekenis van de cijfers in de tabel is in het deel onder de tabel verklaard. 

klachten CIAP         diagnose nu erger met pijn 

Prikkelingen in de voeten         60% 58% 28% 

Prikkelingen in de handen/vingers         23% 39% 17% 

Doof gevoel in de voeten         73% 71% 16% 

Klemmend gevoel rond enkels         28% 38% 15% 

Pijn in onderbenen en/of voeten         36% 52% 30% 

Krampen in voeten en/of kuiten         41% 38% 22% 

Stijfheid in de benen         29% 51% 12% 

Instabiliteit bij het lopen         45% 69% 9% 

Verschijnsel van een klapvoet         18% 23% 1% 

Sterke vermoeidheid         33% 52% 4% 

Bandgevoel (pijn) rond wreef en onderkant voeten     28% 36% 17% 

Dingen uit handen laten vallen         17% 27% 3% 

Kou in voeten en/of onderbenen         45% 50% 11% 

 

Tabel 28: Ontwikkeling klachten CIAP. 

In de kolom diagnose is voor CIAP het aantal respondenten  vermeld die hinder hadden van de aangegeven 
klacht bij de eerste diagnose. De  klachten in de voeten, zowel de prikkelingen als het dove gevoel, zijn 
dominant. Instabiliteit bij lopen en kou in voeten en/of onderbenen volgen daarna. 

In de kolom nu erger is het aantal respondenten vermeld per klacht zoals die op dit ogenblik wordt ervaren. 
Voor de respondenten zijn het dove gevoel/prikkelingen in de voeten, het instabiel lopen, pijn in de 
onderbenen/voeten, vermoeidheidsklachten en stijfheid en kou in de (onder)benen/voeten  meer dan 
gemiddeld toegenomen.  

In de kolom met pijn is af te lezen dat de pijn in de voeten, de onderbenen en de kramp in voet/kuit 
behoorlijk hoog in vergelijk met de andere klachten. Men kan concluderen dat pijn wel degelijk een 
belangrijk aspect is bij patiënten met CIAP. 
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XXIV Analyse MGUS klachten 
Tabel 29 betreft de meldingen van klachten van 22 respondenten met MGUS-polyneuropathie. De opzet is 
conform die bij tabel 28 voor CIAP-respondenten. 

klachten MGUS-pnp         diagnose nu erger met pijn 

Prikkelingen in de voeten         68% 55% 36% 

Prikkelingen in de handen/vingers         14% 27% 5% 

Doof gevoel in de voeten         77% 73% 23% 

Klemmend gevoel rond enkels         18% 27% 5% 

Pijn in onderbenen en/of voeten         23% 32% 18% 

Krampen in voeten en/of kuiten         41% 50% 14% 

Stijfheid in de benen         18% 18% 0% 

Instabiliteit bij het lopen         41% 64% 9% 

Verschijnsel van een klapvoet         18% 27% 0% 

Sterke vermoeidheid         36% 36% 5% 

Bandgevoel (pijn) rond wreef en onderkant voeten     14% 36% 5% 

Dingen uit handen laten vallen         9% 23% 0% 

Kou in voeten en/of onderbenen         45% 59% 5% 

 

Tabel 29: Ontwikkeling klachten MGUS-pnp. 

In de kolom diagnose is voor MGUS-pnp het aantal respondenten  vermeld die hinder hadden van de 
aangegeven klacht bij de eerste diagnose. De  klachten in de voeten, zowel de prikkelingen, kou,  als het 
dove gevoel, zijn dominant.  

In de kolom nu erger is het aantal respondenten vermeld per klacht zoals die op dit ogenblik wordt ervaren. 
Voor de respondenten is het dove gevoel en prikkelingen in de voeten het instabiel lopen, kou en krampen 
in voeten en/of kuiten meer dan gemiddeld is toegenomen.  

In de kolom met pijn is af te lezen dat de pijn in de voeten behoorlijk hoog in vergelijk met de andere 
klachten. Men kan concluderen dat pijn ook een belangrijk aspect is bij patiënten met MGUS-pnp, zij het in 
mindere mate dan bij CIAP. 

 
Een woord van dank 
Deze enquête was alleen mogelijk doordat een groot aantal leden bereid was hieraan deel te nemen. Onze 
dank gaat uit naar eenieder die de moeite genomen heeft om zijn/haar gegevens aan ons anoniem te 
verstrekken. Verschillende medewerkers van Spierziekten Nederland hebben door hun bijdrage aan de 
vertaling van de vragenlijsten, de verwerking van de enquêtegegevens en taalcorrecties deze enquête 
mogelijk gemaakt. De medisch adviseurs hebben we bereid gevonden de vraagstelling in de formulieren en 
het rapport vanuit hun professie te beoordelen. Ook hiervoor onze hartelijke dank. 
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XXV Conclusies 
 
We hebben de presentatie van de resultaten zodanig opgebouwd dat de vraagstelling en de gegevens in de 
grafieken en tabellen zoveel mogelijk voor zich spreken. Helaas heeft een aantal leden de enquête niet alle 
vragen volledig ingevuld. Daardoor is het beeld niet geheel compleet. Maar door de vele respondenten en 
de wijze van verwerken achten wij de resultaten representatief. 

We vatten enkele zaken nog eens kort samen: 
 

 De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 71 jaar en 3 maanden en bij de eerste diagnose 66 
jaar. Als men de respondenten als een groep uit een groter geheel beschouwt, kan men stellen dat 
de CIAP- en MGUS-patiënten gemiddeld ouder zijn dan 50 en jonger dan 90 jaar.  De eerste 
diagnose is te zien in de groep van  39 t/m 53  jaar.  De brede piek van  de eerste diagnose  zien we 
in de leeftijdsgroep  van 49 t/m 73 jaar. 

 

 Klachten bij het vaststellen van de diagnose: 
Een tweetal klachten bij de respondenten overheerst, namelijk doof gevoel en prikkelingen in de 
voeten. De klacht kou in voeten en/of onderbenen scoort samen met instabiliteit bij lopen 
eveneens hoog (gezamenlijk op een derde plaats). 
 

 Bijna de helft van de respondenten heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een second 
opinion aan te vragen. In slechts 6 gevallen werd een andere diagnose gesteld. 
 

 Klachten op dit moment: 
De top drie wordt gevormd door pijn in onderbenen en/of voeten, prikkeling in de voeten en kramp 
in voeten en/of kuiten.  Van de nieuwe vragen scoort de klacht bandgevoel (pijn) rond de wreef en 
onderkant voeten het hoogst. Dit laatste geldt alleen voor CIAP-patiënten. 
 

 Verandering van klachten in de loop van de tijd: 
De top drie wordt gevormd door doof gevoel in de voeten, instabiliteit bij lopen en kou of krampen 
in de voeten en/of onderbenen. Van de nieuwe vragen scoort kou in de voeten en/of onderbenen 
erg hoog. Dit is opvallend aangezien deze vraag in 2013 niet werd meegenomen. 
 

 Pijn op dit moment: 
De respondenten ervaren pijn en prikkeling  vooral in de onderbenen en voeten. Ook kramp en kou 
in voeten en/of onderbenen scoort hoog. Extreme kou wordt als pijn ervaren. MGUS-pnp 
respondenten ervaren ook instabiliteit bij het lopen als pijn. 
 

 Pijn: 
De meeste pijn wordt bij de respondenten ervaren in de voeten, onderbenen en handen. 
Ondraaglijke pijn wordt het meest in de voeten ervaren. De cijfers komen overeen met die van de 
enquête 2013. Een derde deel van de respondenten geeft aan meerdere aandoeningen te hebben, 
waarvan bijna de helft overheersend is aan de pijn die veroorzaakt wordt door CIAP. 
 

 Voor ons was het van tevoren (zie enquête2013) al duidelijk in welke omvang en mate pijn bij onze 
leden optreedt. We kunnen wederom constateren dat pijn inderdaad voor veel leden een zware 
last is. Een aanzienlijk aantal geeft zelfs aan dat men de optredende pijn als ondraaglijk ervaart. 
Ook extreme kou kan hieronder worden geschaard. 
 

 Uit veel antwoorden blijkt dat men niet tevreden is met de effectiviteit van de geboden 
pijnbehandeling. Terecht zou men ook kunnen opmerken dat de behandeling van CIAP of MGUS-
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polyneuropathie ook vaak samen moet gaan met die van andere ziekten of gebreken en soms ook 
beperkingen oplegt. Veel respondenten ervaren zowel overdag als ´s nachts pijn en kunnen niet 
slapen zonder medicatie. Krampen verstoren zowel het leven overdag als de slaap ´s nachts.  
 

 Slechts weinigen hebben een pijndagboek bijgehouden. 
 

 In veel grafieken worden de klachten en de mate van pijnbeleving getoond. Een analyse van het 
ervaren van pijn is te vinden in en bij tabel 28 en 29. 
 

 Andere aandoeningen: 
Knie- en heupklachten en artrose worden het meest genoemd, gevolgd door hart- en longklachten. 
Dit was ook zo in de enquête van 2013.  Van de nieuwe vragen scoort de klacht auto-immuun 
aandoeningen het hoogst. Met een score van 13 (circa 5%) valt de klacht tremoren toch ook wel 
op. 
 

 Een andere ziekte naast CIAP of MGUS-polyneuropathie heeft vaak ook invloed op de lichamelijke 
gesteldheid en het ervaren van pijn en/of vermoeidheid. Dat is slecht te scheiden. Bij de 
verschillende vragen/grafieken kan men de diversiteit van aandoening en ziekten terugvinden. 
Klachten die optreden als gevolg van de tien genoemde klachten bij CIAP of MGUS-pnp in ruimere 
zin, zijn daarbij in principe niet opgenomen, maar zijn niet altijd te scheiden.  
 

 Ondersteuning: 
Er komen veel verschillende antwoorden op de vragen over (medische) ondersteuning. Veel 
mensen zijn wel eens behandeld door een fysiotherapeut, waarvan tweederde daar baat bij had. 
  

 Niet-reguliere behandeling: 
Bijna een kwart van de respondenten, die deze vraag heeft beantwoord, heeft wel eens een niet-
reguliere behandelaar bezocht. De helft daarvan heeft daar baat bij gehad. 
 

 Hulpmiddelen: 
Een derde deel van de respondenten maakt gebruik van een wandelstok, terwijl een vijfde deel een 
rollator gebruikt en 17 respondenten maken gebruik van een rolstoel. In de enquête van 2013 werd 
nog beduidend hogere aantallen opgegeven. Bijna iedereen kon vroeger verder lopen dan nu. 
 

 Rond 40% van de respondenten heeft/draagt aangepast schoeisel en 15 % draagt een veersysteem. 
 

 Bewegen: 
Het overgrote deel van de respondenten beweegt regelmatig. Men fietst, loopt, zwemt en 
dergelijke.  
 

 Bijna alle respondenten hebben de beschikking over een auto, terwijl 80% die auto ook zelf rijdt. 
Een klein deel van de auto’s is aangepast. 
 

 Ruim twee derde deel van de respondenten fietst nog, ook over afstanden van meer dan 5 km.. Een 
groot deel daarvan doet dat elektrisch.  
 

 Vermoeidheid en functioneren: 
De meeste respondenten zijn minder vermoeid als ze het rustig aan doen. Een derde van hen volgt 
strikt een ideaal dagprogramma. 
 



36 
 

 Ongeveer de helft van de respondenten heeft een aangepaste taakverdeling in het dagelijks 
functioneren, terwijl een vierde deel extra hulp heeft. 
 

 Vijftien procent van de geënquêteerden heeft een volledige of een deeltijdbaan. 
 

 Genetische invloed: 
Bij 65 respondenten zijn er in de naaste familie ook patiënten met neuropathie of dezelfde 
klachten.  In veel gevallen is niet nagegaan of er sprake is van CIAP en/of MGUS-pnp.  
 

 Onderzoek: 
De top 10 waar naar het oordeel van de respondenten meer onderzoek zou moeten komen, ziet er 
als volgt uit: behandeling oorzaak, oorzaak, behandeling chronische pijn, behandeling chronische 
vermoeidheid, verbeteren loopfunctie, voeding, erfelijkheid, verbetering handfunctie, snellere 
diagnostiek en niet reguliere behandeling.   
 

 Genoemde onderzoeken zijn verder: elektrostimulatie, lasertherapie, CET, veilige medicatie, 
immuunsysteem bij MGUS-pnp, verband tussen DVN en CIAP. verband tussen sarcoïdose en CIAP. 

 
Vaststelling 

 De resultaten van de enquête vormen een goede afspiegeling van de verschijnselen waarmee onze 
leden worden geconfronteerd. En die zijn zeer divers. Zeker voor nieuwe leden geeft dit rapport 
waardevolle informatie over het te verwachten beloop van de ziekte. 
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XXVI Aanbevelingen 
 De bijdrage die door een revalidatiecentrum en de revalidatiearts aan het behandelresultaat zou 

kunnen worden geleverd is in onze ogen (te) klein. Dit vraagt naar onze mening om extra aandacht. 
 

 We kunnen ons voorstellen dat door het grote aantal antwoorden een beeld ontstaat waaruit ook 
buiten onze ledengroep, bijvoorbeeld bij artsen en hulpverleners, waardevolle informatie kan 
worden afgeleid. Het is nuttig deze informatie bij deze groepen verder bekend te maken. 
 

 De medicatie is een bron van zorg. Er worden zeer veel verschillende middelen voorgeschreven en 
gebruikt, met name als pijnstillers. Daarbij worden vervelende bijwerkingen vermeld: Gedrogeerd 
voelen, zware vermoeidheid, slaperig gevoel, moeilijk op gang komen, wazig zien, dubbel zien, 
problemen met evenwicht, minder libido, verward, seksueel disfunctioneren, slechter lopen en veel 
en vaak vallen. Het is nog zeer moeilijk om zenuwpijn te bestrijden.   
 

 Wij denken dat de resultaten aanleiding kunnen zijn om een aantal thema’s verder uit te diepen. 
Enkele thema’s kunnen zijn:  

o Betere pijnbestrijding in de breedste zin van het woord 
o De bijdrage van een revalidatiecentrum en revalidatiearts aan het behandelresultaat  
o Erfelijkheid en de vergaarbak CIAP (een vergeten issue? Rol van de neurologen?) 
o Behandeling van de (extreme)  koudeklachten (is die er?) 
o Onderzoeksagenda opstellen (zie top 10) waarbij ook aandacht voor niet reguliere 

behandelingen. 
 

 Wij verzoeken u uw mogelijke reacties, vragen of wensen aan de werkgroep per mail te sturen naar 
ciap@spierziekten.nl. 

Namens de diagnosewerkgroep CIAP/MGUS-polyneuropathie 

       
 

Ben Sponselee        John Rusman   

Voorzitter        Vice-voorzitter 


