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Geachte Collega, 

Hierbij ontvangt u informatie over de bedrijfsgeneeskundige begeleiding van een patiënt met 

een neuromusculaire aandoening. U krijgt deze informatie waarschijnlijk omdat u iemand met 

zo’n aandoening op consult hebt. 

Bij veel neuromusculaire ziekten is er sprake van sluipend toenemende beperkingen die het 

functioneren op het werk kunnen belemmeren. Spierziekten zijn zeldzaam. Onbekendheid met 

het ziektebeeld maakt dat de minder zichtbare beperkingen gemakkelijk over het hoofd 

worden gezien. Daarnaast is er vaak een grote variatie in ernst en progressie van de ziekte 

tussen patiënten met dezelfde diagnose. Samenwerking tussen patiënt, bedrijfsarts en 

werkgever is essentieel om vermijdbare uitval of arbeidsongeschiktheid te voorkomen. 

Deze brochure biedt concrete aanknopingspunten voor de praktijk. De informatie is specifiek 

voor bedrijfsartsen ontwikkeld door Spierziekten Nederland, in samenwerking met 

bedrijfsartsen, patiënten en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde 

(NVAB). 

Op www.spierziekten.nl vindt u meer informatie over de verschillende spierziekten. Met 

vragen kunt u ook terecht bij een spierziekterevalidatieteam. De adressen van gespecialiseerde 

behandelcentra zijn te vinden via www.spierziekten.nl/zorgwijzer. Van de brochure die u 

hierbij ontvangt, is de meest recente versie steeds te downloaden via www.nvab-online.nl en 

www.spierziekten.nl.  

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn geweest. 

Met vriendelijke groet, 

Dr. C. van Vliet, directeur 

Aan de bedrijfsarts van een patiënt  

met een neuromusculaire aandoening 
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Facioscapulohumerale spierdystrofie 
(FSHD, ziekte van Landouzy-Dejerine)

HET ZIEKTEBEELD

FSHD is een erfelijke spierziekte met progressieve, 
asymmetrische spierzwakte. Kenmerken:
• meestal begint FSHD bij spieren in het gezicht (facio)  
 en/of rond de schouders (scapulo) en bovenarmen   
 (humeraal);
• langzamerhand raken meer spieren en soms ook andere  
 organen zoals de ogen of de oren aangedaan;
• het klinisch spectrum varieert van geen of nauwelijks  
 klachten tot ernstige spierklachten, afhankelijk van  
 de ernst van de aandoening en de mate van progressie  
 bij het individu. Hierbij geldt vaak: hoe eerder de   
 ziekte tot uiting komt, des te ernstiger het beloop is.  
 Naast spierklachten zijn ernstige pijn- en  
 vermoeidheidsklachten veelvoorkomend.

BEHANDELING

Er bestaat (nog) geen therapie die FSHD geneest of 
vertraagt. De behandeling is daarom gericht op het 
optimaliseren van de kwaliteit van leven: voorkomen van 
complicaties, behoud van conditie en het in evenwicht 
houden van energie en belasting.

HET ZIEKTEBELOOP

FSHD is langzaam progressief. In de meeste gevallen 
worden langzaam maar zeker meer spiergroepen, verspreid 
over het lichaam, steeds ernstiger aangedaan. Uiteindelijk 
heeft ongeveer 20% van de patiënten van boven de vijftig 
een rolstoel nodig en krijgt een zeer klein deel zwakte van 
de ademhalingsspieren.
Het beloop bij individuele personen is lastig te voorspellen 
doordat de ernst van de symptomen, de mate van 

progressie en de volgorde waarin spieren verzwakken van 
persoon tot persoon sterk kunnen verschillen. Grofweg 
heeft een derde van de patiënten een milde variant van 
de ziekte. De mensen uit deze groep hebben vaak pas 
op latere leeftijd de diagnose gekregen en ontwikkelen 
nauwelijks klachten. Een derde is matig aangedaan en een 
derde ernstig. De belangrijkste complicaties van (zeer) 
ernstige spierzwakte zijn contracturen, scoliose, zwakte van 
ademhalingsspieren en problemen met slikken. Naast de 
spieren kunnen bij FSHD de ogen en het gehoor betrokken 
zijn of raken.

HET KLACHTENPATROON EN GEVOLGEN VOOR  
DE WERKSITUATIE

Asymmetrische spierzwakte door atrofie – De spier- 
zwakte begint meestal in de spieren van het aangezicht 
en/of van de schouder en de bovenarm. Daarna volgen de 
voetheffers, de buik- en bekkenspieren en/of de spieren 
in heup en bovenbeen. De ernst van de zwakte in de 
aangedane spieren neemt vaak langzaam toe. Op het werk 
kan dit tot verschillende klachten leiden:
• verminderde mimiek – zwakte van de gelaatsspieren gaat  
 ten koste van verbale en non-verbale communicatie.  
 Voor anderen zijn emoties lastig te peilen. Dit is zeer  
 verwarrend voor zowel de patiënt als zijn omgeving;
• zwakke bovenarm- en schouderspieren bemoeilijken  
 bovenhandse activiteiten (reiken / iets van de bovenste  
 plank pakken, tillen) en beperken mogelijk het   
 (langdurig) werken aan een computer of laptop;
• verminderde mobiliteit – opstaan uit een stoel, traplopen  
 en lichamelijke activiteit in het algemeen worden   
 langzamerhand lastiger. Men struikelt vaker;
• andere mogelijke gevolgen van spierzwakte die meestal  
 pas later in het ziekteproces ontstaan, zijn   
 gewichtsverlies door slik- en eetproblemen, contracturen  
 en scheefgroei van bekken of wervelkolom.
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Deze brochure gaat over facioscapulohumerale spierdystrofie (FSHD), een zeldzame neuromusculaire  
aandoening die vaak gepaard gaat met toenemende beperkingen. Deze beperkingen zijn soms van invloed  
op het arbeidsproces maar met goede begeleiding en de juiste aanpassingen van werkplek, functie én  
arbeidsduur kunnen veel mensen met FSHD lange tijd aan het werk blijven.
Voor het begeleiden van iemand met FSHD is het belangrijk inzicht te krijgen in de ernst en progressie van 
deze aandoening. Naast spieruitval beïnvloeden ook minder zichtbare klachten zoals vermoeidheid en  
pijn de belastbaarheid. Daarnaast blijkt dat mensen met FSHD soms de neiging hebben hun eigen kunnen  
te overschatten. Het is van belang hier alert op te zijn.
Om u te ondersteunen in de praktijk biedt deze brochure informatie over het ziektebeeld FSHD en concrete 
adviezen voor de bedrijfsgeneeskundige beleidsvoering. Deze zijn met name gericht op het voorkómen  
van uitval uit het arbeidsproces op de lange termijn. De brochure is ontwikkeld met bijdragen van  
bedrijfsartsen, de NVAB en patiënten in navolging op de reeds gepubliceerde huisartsenbrochure.

Informatie voor de bedrijfsarts



Vermoeidheid – Circa 60% van de mensen met FSHD 
ervaart ernstige vermoeidheid met bijbehorende gevolgen 
voor het lichamelijk en sociaal functioneren. De mate van 
vermoeidheid hangt niet samen met de ernst van de ziekte 
of de leeftijd van de patiënt maar soms wel met de mate 
van over- of onderbelasting ([in]activiteit).

Pijn – Meer dan drie kwart van de patiënten heeft 
regelmatig pijnklachten die op het werk van invloed 
kunnen zijn. De oorzaak is niet altijd te achterhalen. 
Overbelasting, houdingsverandering en ontstekingen van 
de gewrichten kunnen een rol spelen.

Gehoorverlies – Soms is een gehoorapparaat nodig.

Oogproblemen – Door onvolledige sluiting van de 
verzwakte oogleden kan het hoornvlies geïrriteerd raken 
of beschadigen. Daarnaast zijn er soms afwijkingen aan de 
oogbloedvaatjes (retinale teleangiëctasieën).

Respiratoire insufficiëntie – Later in het ziekteproces 
ontstaat soms ‘s nachts kortademigheid (nachtelijke 
hypoventilatie). Dit kan leiden tot onder meer hoofdpijn 
en dufheid in de ochtend en vermoeidheid overdag. 
Nachtelijke beademing is soms nodig.

GEVOLGEN VOOR DE BELASTBAARHEID 

Van persoon tot persoon is er een grote variatie in de 
ernst van klachten en dus ook in de belastbaarheid op het 
werk. Zo raakt de ene persoon extreem vermoeid en de 
andere helemaal niet. Daarnaast zijn de gewone dagelijkse 
bezigheden soms wat belasting betreft te vergelijken met 
topsport. Een groot deel van de mensen met FSHD geeft 
aan regelmatig over de eigen fysieke grenzen heen te gaan. 
Bij de belastbaarheid kan geestelijke vermoeidheid ook een 
rol spelen. De invloed van de ziekte op de belastbaarheid 
is niet altijd voor de buitenwereld zichtbaar terwijl de 
klachten er wel zijn. Dit kan leiden tot onbegrip van de 
omgeving (werkgever/collega’s). Hetzelfde geldt voor 
de communicatieproblemen die mensen met FSHD 
door hun verminderde mimiek soms ondervinden. 
Tot slot kan onzekerheid over de onvoorspelbaarheid 
van het ziektebeloop grote gevolgen hebben voor de 
gemoedstoestand van de patiënt.
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ENKELE FEITEN

Prevalentie – In Nederland hebben naar schatting 12 op 
de 100.000 mannen en vrouwen FSHD, wat neerkomt op 
circa 2000 patiënten.

Debuutleeftijd – Bij vrouwen beginnen de eerste 
symptomen gemiddeld bij 20 jaar, bij mannen bij het 16e 
jaar. De diagnose kan echter ook al op kinderleeftijd of 
(veel) later gesteld worden.

Varianten – Genetisch gezien zijn er twee typen FSHD die, 
voor zover bekend, niet te onderscheiden zijn in ernst en 
beloop:
• FSHD type 1 (FSHD1, 95% van de patiënten) ontstaat  
 door een defect op chromosoom 4. Deze variant erft  
 autosomaal dominant over;
• FSHD type 2 (FSHD2) is veel zeldzamer en is het   
 gevolg van een afwijking op chromosoom 18. Het   
 erfelijkheidspatroon bij FSHD2 is complex.

Diagnose – Meestal wordt de diagnose gesteld door de 
kinderarts of (kinder)neuroloog op basis van het specifieke 
patroon van de spierzwakte en de familieanamnese. 
DNA-onderzoek kan de klinische diagnose bevestigen. 
Resultaten van een spierbiopsie kunnen duiden op een 
myopathie of dystrofie. Elektromyografie (EMG) kan een 
neurogene of myotone oorzaak uitsluiten.

Organisatie van de zorg – De coördinatie van 
FSHD-specifieke zorg ligt meestal in handen van een 
revalidatiearts met specifieke kennis van neuromusculaire 
aandoeningen. Afhankelijk van de zorgvragen ziet de 
persoon met FSHD deze arts periodiek voor controle, 
bijvoorbeeld eens per jaar. Meestal coördineert de 
revalidatiearts naast de revalidatiegeneeskundige zorg 
ook de zorg door andere medisch specialisten. Een 
aantal patiënten staat onder controle van het FSHD-
expertisecentrum. De coördinatie van de zorg ligt dan 
bij de neuroloog of revalidatiearts van dit centrum. Bij 
FSHD-gerelateerde problemen is verwijzing naar een 
gespecialiseerde arts aan te bevelen (zie ‘Consultatie en 
verwijzing’).



Adviezen voor de praktijk

In de volgende onderdelen vindt u concrete adviezen 
voor de bedrijfsgeneeskundige praktijk. Het zijn 
adviezen over samenwerking met andere zorgverleners 
en over het beleid van de bedrijfsarts zelf. Overwegingen 
die bij FSHD specifieke aandacht behoeven, worden 
expliciet vermeld.

ONDERLING CONTACT ZORGPROFESSIONALS

Goed contact tussen verschillende zorgverleners draagt bij 
aan een effectieve en efficiënte begeleiding van mensen 
met FSHD. In het ideale geval begint dit zo vroeg mogelijk 
in het traject. Dit is altijd in overleg met de patiënt en 
met diens schriftelijke toestemming. Vraag de patiënt 
om desgewenst eerst zelf contact op te nemen met de 
revalidatiearts om de mogelijke voor- en nadelen van deze 
gegevensuitwisseling te bespreken.
De volgende handelingen worden geadviseerd:
• de bedrijfsarts neemt contact op met de revalidatiearts  
 van de persoon met FSHD om:
 - relevante informatie op te vragen over de patiënt;
 - een goed beeld te krijgen van de individuele prognose;
 - de belasting versus belastbaarheid van de patiënt  
  optimaal te kunnen beoordelen;
 - inzicht te krijgen in de activiteiten die vanuit de   
  revalidatie worden ondernomen en met werk te maken  
  hebben;
• indien afgesproken en met toestemming van de patiënt  
 meldt de revalidatiearts aan de bedrijfsarts wanneer  
 de revalidatiebehandeling gericht is op aspecten van het  
 werk;
• indien de persoon met FSHD (nog) geen revalidatiearts  
 bezoekt, kan de bedrijfsarts adviseren dit alsnog te doen.  
 Namen en contactgegevens van revalidatieartsen en  
 -centra die gespecialiseerd zijn in FSHD zijn te vinden  
 in de Zorgwijzer van Spierziekten Nederland (zie   
 ‘Consultatie en verwijzing’).

WERKGEVER EN WERKNEMER

Naast contact tussen zorgprofessionals is een goede 
communicatie tussen bedrijfsarts, patiënt en werkgever 
belangrijk. Hierbij kunt u denken aan de volgende 
aandachtspunten: 
• leg de persoon met FSHD uit wat het traject inhoudt,  
 wat hij of zij mag verwachten en hoe de bedrijfsarts zich  
 verhoudt tot de werkgever;
• wijs de persoon met FSHD zowel op zijn rechten als op  
 zijn plichten;
• wees er alert op dat de patiënt geneigd kan zijn de   
 uiterste grens op te zoeken in het eigen functioneren.  
 Angst voor verlies van de baan maakt het voor de patiënt  
 soms moeilijk hier eerlijk over te zijn. Blijf in open gesprek  
 met de werkgever en de patiënt over het vinden van de  
 balans tussen werkbelasting en belastbaarheid;
• wees alert op eventuele vooroordelen bij de werkgever  
 (en collega´s) over de belastbaarheid van de patiënt  

 en draag zo nodig objectieve informatie aan over de  
 daadwerkelijke klachten om de vooroordelen weg te  
 nemen;
• overweeg een driegesprek (werknemer-werkgever-  
 bedrijfsarts) voor goede onderlinge afstemming;
• denk samen met de werkgever en de werknemer na  
 over eventuele werkaanpassingen, voorzieningen of  
 hulpmiddelen die nodig kunnen zijn. Dit gaat eventueel  
 in overleg met het revalidatieteam.

HANDELINGEN VAN DE BEDRIJFSARTS

Het volgende overzicht kunt u gebruiken als leidraad voor 
de praktijk:
• om iemand met FSHD goed te kunnen begeleiden, is  
 het belangrijk dat u bekend raakt met het ziektebeeld  
 en het (individuele) ziekteproces. Maak daarom een zo  
 nauwkeurig mogelijke prognose voor de komende één  
 tot drie jaar en laat u hierover zo nodig informeren door  
 de revalidatiearts of neuroloog, de patiënt en de naasten;
• zorg ervoor dat de beperkte mimiek (een emotieloos  
 gezicht) die mensen met FSHD kunnen hebben niet  
 van invloed is op uw bejegening van hen en wees een  
 gelijkwaardige gesprekspartner voor de patiënt;
• zorg ervoor dat u inzicht hebt in de beperkte   
 belastbaarheid van de patiënt en eventuele progressie  
 hierin. Maak een taxatie van de gevolgen voor de   
 (mogelijk vervangende) functie. Kijk hierbij naar   
 de huidige én de toekomstige werksituatie en probeer  
 gehele uitval uit het werkproces te voorkomen (zie ook  
 ‘Aandachtspunten bij FSHD’);
• wees alert op relevant copinggedrag van de patiënt,  
 zoals het opzoeken van de uiterste grenzen, en op   
 eventuele overschatting van het eigen kunnen (zie ook  
 ‘Aandachtspunten bij FSHD’);
• om periodes van overbelasting te voorkomen, vraagt u  
 door naar het sociaal functioneren van de patiënt, los  
 van werkgerelateerde aspecten. Het bewaren   
 van de balans tussen werk en privé is erg belangrijk.  
 Houd rekening met de grote invloed van de spierziekte  
 op het privéleven van de patiënt en let ook op de   
 belasting van mantelzorgers;
• onderzoek welke aanpassingen (in werkzaamheden,  
 werkplek/ergonomie of werktijden) de patiënt   
 nodig heeft om goed te kunnen blijven functioneren.  
 Het beschikken over een rustplek en het plannen van  
 herstelmomenten kunnen de belasting op het werk  
 verlagen. Daarnaast kan vermindering van het aantal  
 uren werk per dag of per week helpen. Adviseer   
 onder andere bij krachtverlies in de bovenarmen   
 over ergonomisch computergebruik en inrichting van de  
 werkplek;
• in overleg met de patiënt en afhankelijk van de mate van  
 progressie volgt u periodiek wat de patiënt nodig heeft  
 aan voorzieningen en hulpmiddelen. Stem met de   
 patiënt af wanneer het eerstvolgende consult plaatsvindt  
 en neem hierin zelf het initiatief: in veel gevallen zal  
 de patiënt niet om een nieuwe afspraak vragen terwijl  
 periodieke begeleiding wel noodzakelijk kan zijn;
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• informeer de patiënt over eventuele nuttige diensten uit  
 de providerboog;
• adviseer de patiënt over wat hij het beste over de   
 spierziekte kan bespreken met de werkgever en/of   
 collega’s;
• bereid de patiënt zo goed mogelijk voor op de   
 beoordeling door het UWV;

• wees er alert op dat de patiënt geen “medische   
 afzakker” wordt (iemand die vanwege klachten minder  
 gaat werken of een lichtere functie aanneemt zonder zich  
 ziek te melden) en informeer de patiënt over dit begrip.  
 Bespreek de mogelijke consequenties voor het inkomen  
 bij arbeidsongeschiktheid die later eventueel alsnog kan  
 ontstaan.
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AANDACHTSPUNTEN BIJ FSHD

• Mensen met FSHD vragen met hun dagelijkse activiteiten  
 vaak al het maximale van hun lichaam;
• de ernst van pijn- en vermoeidheidsklachten is moeilijk  
 te voorspellen, verschilt per individu en varieert over  
 de tijd. Vraag daarom goed door om een beeld te kunnen  
 vormen van wat de patiënt nog kan in het dagelijks  
 functioneren. Houd de duurbelasting in het oog;
• houd rekening met de progressie van FSHD. Bedenk wat  

 de aandoening betekent voor de toekomstige   
 werksituatie: kijk drie à vijf jaar vooruit en pas het beleid  
 hierop aan;
• voor veel mensen met FSHD hoort de spierziekte bij  
 hun leven. Zij hebben daardoor niet altijd een   
 goed beeld van de gevolgen van hun ziekte voor hun  
 functioneren en zeggen vaak dat het goed met hen  
 gaat. Het is van groot belang dat u goed doorvraagt om  
 copinggedrag te achterhalen en overschatting van het  
 eigen kunnen van de patiënt te voorkomen.

CONSULTATIE EN VERWIJZING
 
Voor adviezen over behandeling en begeleiding of 
informatie over het ziektebeeld en de expertisecentra kunt 
u contact opnemen met of gebruikmaken van:
• het FSHD-expertisecentrum – Dit centrum is een   
 samenwerkingsverband tussen het Radboudumc   
 te Nijmegen en het LUMC te Leiden en is specifiek   
 gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van   
 mensen met FSHD. Het Radboudumc is verantwoordelijk  
 voor diagnostiek, de medische en revalidatiebehandeling  
 en de begeleiding binnen het spierziektecentrum   
 (neurologie en revalidatie). Het LUMC richt zich op   
 genetische diagnostiek en wetenschappelijk onderzoek.  
 Het Nijmeegs centrum kunt u consulteren voor adviezen  
 bij de behandeling en begeleiding, ook als de persoon  
 die u begeleidt hier niet onder controle staat. Namen en  
 contactgegevens van gespecialiseerde artsen zijn   
 te vinden in de Zorgwijzer*;
• gespecialiseerde revalidatiecentra – Diverse   
 revalidatie-instellingen beschikken over spierziekte-  
 revalidatieteams met veel kennis van en ervaring   
 met de behandeling en begeleiding van neuromusculaire  
 aandoeningen zoals FSHD. De revalidatieteams   
 beschikken over een multidisciplinair team met   
 onder andere een fysio- en een ergotherapeut dat   
 aangestuurd wordt door een in neuromusculaire ziekten  
 gespecialiseerde revalidatiearts. Meestal coördineert de  
 revalidatiearts de revalidatiegeneeskundige zorg en de  
 zorg van andere medisch specialisten;
• andere in neuromusculaire ziekten gespecialiseerde  
 centra – In de Zorgwijzer van Spierziekten Nederland*  

 vindt u een overzicht van alle artsen/teams in   
 Nederland die gespecialiseerd zijn in neuromusculaire  
 aandoeningen, met name op het gebied van   
 diagnostiek en revalidatie, ademhalingsondersteuning  
 en erfelijkheid. Men kan bij deze centra terecht voor  
 onder meer actuele kennis over FSHD, een second   
 opinion, de revalidatiebehandeling of met vragen over  
 erfelijkheid of beademing;
• patiëntenvereniging – Spierziekten Nederland biedt  
 informatie voor patiënten én hulpverleners en kan advies  
 geven over het zorgtraject. Patiënten kunnen er terecht  
 voor lotgenotencontact en er zijn voor hen en hun   
 naasten brochures met uitgebreide informatie (voor  
 leden gratis te downloaden, ook te bestellen via de  
 webwinkel op www.spierziekten.nl).  
 Op www.spierziekten.nl is ook informatie beschikbaar  
 die voor u relevant kan zijn, over FSHD én andere   
 spierziekten. Aanvullende informatie over FSHD kunt u  
 ook vinden in de brochure voor de huisarts:
 - Informatie voor de huisarts over FSHD, 2015, gratis  
  te downloaden via www.spierziekten.nl/FSHD-  
  huisartsenbrochure;
• relevante literatuur en websites:
 - www.spierziekten.nl, o.a. bij ‘Overzicht Spierziekten’  
  voor achtergrondinformatie over FSHD;
 - online cursussen van Spierziekten Nederland   
  (o.a. ‘Effectief communiceren op je werk’) op 
  www.spieracademie.nl;
 - de website www.zelfmanagement.com voor omgang  
  met de aandoening;
 - de multidisciplinaire medisch specialistische richtlijn  
  voor FSHD. Deze komt in 2017 beschikbaar.

* De Zorgwijzer is te vinden op www.spierziekten.nl/zorgwijzer. 



Verantwoording

Deze brochure is ontwikkeld door Spierziekten Nederland 
in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor 
Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). Deze brochure 
is onderdeel van een serie compacte informatiebrochures 
voor de bedrijfsarts over zeldzame spieraandoeningen.  
De brochures zijn gratis te downloaden via de websites  
van beide verenigingen of te bestellen via  
www.spierziekten.nl.

Spierziekten Nederland

Spierziekten Nederland is een organisatie van en voor 
mensen met een neuromusculaire ziekte. Spierziekten 
Nederland werkt nauw samen met medisch specialisten, 
huisartsen en andere zorgverleners. Er bestaat een hechte 
band met de universitaire expertisecentra.

Lt.gen. van Heutszlaan 6
3743 JN Baarn
Telefoon: 035 548 04 80
E-mail: mail@spierziekten.nl
www.spierziekten.nl

Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en  
Bedrijfsgeneeskunde

De NVAB heeft als doel het bevorderen van de arbeids-  
en bedrijfsgeneeskunde in de ruimste zin, als wetenschap 
en beroepsuitoefening. De NVAB streeft er naar dat alle 
werkenden kunnen rekenen op goede, toegankelijke 
arbeidsgerelateerde zorg gericht op het bewaken, 
beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle 
(potentieel) werkenden. Daarnaast bevordert de NVAB de 
professionele belangen van haar leden.

Churchilllaan 11 
Postbus 2113, 3500 GC Utrecht
Telefoon: 030 2040620
E-mail: nvab@nvab-online.nl
www.nvab-online.nl
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