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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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Myasthenia gravis (MG) 

HET ZIEKTEBEELD

MG is een zeldzame, verworven auto-immuunaandoening. 
Auto-antilichamen zorgen bij deze ziekte voor  
een versnelde turnover en blokkade van de 
acetylcholinereceptoren (AChR) in de neuromusculaire 
overgang. Het netto tekort aan functionele receptoren leidt 
tot spierzwakte. Kenmerken:
• de eerste verschijnselen ontstaan vaak geleidelijk maar  
 kunnen ook subacuut optreden;
• de mate van spierzwakte neemt toe met inspanning en  
 vermindert na korte rust (minuten tot uren);
• de ziekteactiviteit wisselt ook op de langere termijn 
  (dagen tot weken) met tijdelijke remissies en   
 exacerbaties door veranderingen in immunologische  
 status: de ene dag functioneert men goed, de andere  
 heeft men meer rust nodig;
• het klinisch beeld en de spiergroepen die zijn   
 aangedaan, verschillen van persoon tot persoon. Bij  
 meer dan 80% van de patiënten begint de zwakte in  
 de oog-, tong- en keelspieren. Bij het overige deel  
 zijn dit de arm- en beenspieren. Gladde spieren en  
 de hartspier blijven onaangedaan;
• wanneer de ademhalingsspieren (sub)acuut verzwakken,  
 kan een myasthene crisis ontstaan, een acute   
 noodsituatie waarbij tijdelijk kunstmatige beademing  
 noodzakelijk is.
Met de huidige behandelmogelijkheden is MG vrijwel 
altijd tot staan te brengen en de spierzwakte in remissie. 
Een klein deel van de mensen (minder dan 5%) heeft een 
toenemende zorgbehoefte en blijft continu afhankelijk van 
vrij hoge doses afweeronderdrukkende medicijnen.

BEHANDELING

Medicatie – MG is doorgaans goed te behandelen. 
Cholinesteraseremmers vertragen de afbraak van de 
vrijgekomen acetylcholine en vergroten zo het effect op 
de overgebleven AChR. Een tweede optie is behandeling 
met corticosteroïden of andere immunosuppressiva zoals 
azathioprine (Imuran). Het kan enkele maanden of soms 
zelfs jaren duren voordat een optimaal effect en een 
stabiele situatie worden bereikt.

Operationeel ingrijpen – Een recente trial heeft 
aangetoond dat thymectomie, het verwijderen van 
de vaak vergrote thymus, bij patiënten jonger dan 65 
jaar de spierkracht verbetert en de benodigde dosis 
corticosteroïden verlaagt. Plasmaferese of toediening van 
intraveneus humaan gammaglobuline kan nuttig zijn bij 
een (dreigende) myasthene crisis of ter voorbereiding op 
een operatie.
Begeleiding – Ook hulpmiddelen bieden mogelijkheden, 
bijvoorbeeld bij oogspierzwakte en dubbelzien of bij 
nekspierzwakte (denk aan een ptosisbril, occluderende 
lenzen en een halskraag). Bij verminderde conditie, 
beperkingen in het uitvoeren van de dagelijkse activi- 
teiten of psychosociale problemen kan het spierziekte- 
revalidatieteam de patiënt bijstaan.
Contra-indicaties – Van sommige antibiotica en 
(spierverslappende) anesthetica is bekend dat zij MG 
kunnen verergeren. Indien de patiënt in remissie is en 
goed wordt geïnformeerd over de bijwerkingen kunnen 
de meeste medicamenten zonder probleem worden 
gegeven. Er is geen negatief effect bekend van lichamelijke 
inspanning op de ernst van de ziekte op de lange termijn.

HET ZIEKTEBELOOP

Myasthenia gravis begint vaak geleidelijk, in de loop 
van weken of maanden, met een zwakte van de spieren 
van de ogen, het gezicht, de tong of de keel. Daarna 
kunnen ook de spieren van de armen, benen, rug en nek 
aangedaan raken. Bij ongeveer één op de vijf patiënten 
blijven de klachten beperkt tot de ogen (asymmetrische 
oogspierzwakte en ptosis).
In de eerste jaren verloopt MG meestal grillig. Na drie tot 
vijf jaar ontstaat een zekere stabilisering. Soms treedt 
spontaan verbetering op. Een klein deel (circa 10%) van 
de patiënten geneest zelfs geheel. De meeste patiënten 
houden echter tientallen jaren klachten waardoor 
langdurige behandeling nodig blijft.
(Spier)klachten kunnen in ernst wisselen gedurende 
de dag, maar ook gedurende weken of maanden (zie 
eerder). Deze exacerbaties vallen relatief vaak samen met 
een lichamelijke of geestelijke belasting zoals infecties 
(bijvoorbeeld luchtweginfecties), operatieve ingrepen, 
bevalling, slaapgebrek of psychosociale problemen. Ook 
emoties kunnen de klachten, tijdelijk, verergeren.
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Myasthenia gravis (MG) is een zeldzame auto-immuunaandoening. Kenmerkend zijn sterk wisselende  
klachten: veranderende spierzwakte, hieraan gerelateerde vermoeidheidsklachten en een variërende  
arbeidsproductiviteit. In de meeste gevallen is MG goed behandelbaar. Met medicatie, een goede begeleiding 
en de juiste aanpassingen van werkplek, arbeidsduur en functie kan de meerderheid van de patiënten  
(gedeeltelijk) aan het werk blijven.
Om u te ondersteunen bij het begeleiden van iemand met MG biedt deze brochure informatie over het ziekte-
beeld en concrete adviezen voor de bedrijfsgeneeskundige praktijk. De brochure is ontwikkeld met bijdragen 
van bedrijfsartsen, de NVAB en patiënten in navolging van de huisartsenbrochure over MG.

Informatie voor de bedrijfsarts



HET KLACHTENPATROON EN GEVOLGEN VOOR  
DE WERKSITUATIE
Spierzwakte – Op de voorgrond staat wisselende spier-
zwakte van de oog-, aangezichts- en bulbaire spieren en de 
(proximale) arm- en beenspieren. Mogelijk leidt dit tot:
• problemen met de ogen en het zien – asymmetrische  
 ptosis (het hangen/zakken van één van beide oogleden)  
 en diplopie (dubbelzien) treden onder andere op   
 bij activiteiten als lezen, autorijden en het uitvoeren  
 van computerwerk. Ze verergeren vaak bij fel licht.  
 De oogleden kunnen niet altijd goed dichtgeknepen  
 worden;
• verminderde mimiek en onduidelijke spraak – zwakte  
 van de aangezichtsspieren hindert de verbale en   
 non-verbale communicatie. Nadat de patiënt enige  
 tijd gesproken heeft, gaat het spreken moeizamer en  
 kan de spraak onverstaanbaar worden. Door de soms  
 wat vlakke gelaatsuitdrukking zijn emoties voor anderen  
 lastig in te schatten en kan een patiënt ten onrechte als  
 ongeïnteresseerd of lui worden aangemerkt;
• kracht- en mobiliteitsproblemen – proximale spierzwakte  
 in de extremiteiten bemoeilijkt activiteiten zoals reiken,  
 tillen, de trap oplopen en opstaan vanuit een stoel. Bij  
 vermoeidheid kost het soms erg veel moeite het hoofd  
 rechtop te houden;
• andere mogelijke gevolgen – problemen met slikken  
 en kauwen komen relatief veel voor waardoor een   
 verhoogd risico bestaat op een aspiratiepneumonie. 
Ademhalingsproblemen en myasthene crisis – 
Kortademigheid bij langdurig hoesten en verhoogde kans 
op verslikken zijn alarmsymptomen voor een myasthene 
crisis. Deze treedt op bij naar schatting 5 tot 10% van de 
patiënten met MG. Kunstmatige beademing kan meestal 
tot één of twee weken worden beperkt. 
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ENKELE FEITEN

Prevalentie – In Nederland zijn naar schatting 2000 
tot 2500 mensen met MG. Onder de leeftijd van vijftig 
jaar komt MG twee keer zo vaak voor bij vrouwen als bij 
mannen. Boven de zestig komt MG juist vaker voor bij 
mannen. Hoe dat komt, is onbekend. 
Debuutleeftijd – MG kan op iedere leeftijd beginnen. Bij 
vrouwen is dit meestal tussen het twintigste en dertigste 
levensjaar, met een eerste uiting vaker kort na een 
zwangerschap. Bij mannen begint de ziekte meestal tussen 
het veertigste en zestigste levensjaar. 
Varianten – Globaal kan men spreken van een oculaire 
vorm waarbij de verschijnselen beperkt blijven tot de 
oogmusculatuur en de gegeneraliseerde vorm waarbij 
ook aangezichts- en bulbaire (slik- en spraak-, tong- en 
keel)spieren, de spieren van de armen, benen en romp 
en soms ook de ademhalingsspieren zijn aangedaan. 
Daarnaast kunnen er wel of geen AChR-antistoffen en wel 
of geen thymoom aanwezig zijn. Dit onderscheid biedt 
mogelijk perspectieven voor het maken van gerichtere 
voorspellingen over de individuele ziekteverschijnselen, 
het verloop en effect van behandeling.
Naast AChR-gerelateerde MG is er een vorm met 

antilichamen tegen MuSK, een tweede eiwit gelegen 
in de neuromusculaire overgang. Bulbaire en 
ademhalingszwakte staan bij deze vorm vaak meer op de 
voorgrond dan bij AChR-MG
Diagnose – De neuroloog stelt de diagnose op basis van 
het klinisch beeld (wisselende spierzwakte die toeneemt 
met inspanning, ptosis) en aanvullend onderzoek. Bij 
85% van de patiënten zijn antilichamen tegen AChR in 
het bloed aan te tonen. Wanneer door intramusculaire 
of subcutane toediening van cholinesteraseremmers 
(de neostigmine-test) de klachten geheel of gedeeltelijk 
verdwijnen, ondersteunt dit de diagnose. Aanvullend 
antilichaamonderzoek en elektromyografie (EMG) kunnen 
de diagnose bevestigen en differentiëren tussen MG en 
andere vormen van myasthenie.
Organisatie van de zorg – De neuroloog is voor de 
begeleiding en (medicamenteuze) behandeling in de regel 
de hoofdbehandelaar. Wanneer de patiënt geruime tijd 
zonder klachten is, kan de huisarts zijn taken overnemen. 
Bij verergering van de symptomen is bijstelling van het 
beleid door de neuroloog geïndiceerd. Met vragen of voor 
advies over de zorg kunt u terecht bij het expertisecentrum 
voor MG in Leiden (zie ook ‘Consultatie en verwijzing’).

Vermoeidheid – De ervaring van veel patiënten is dat 
vermoeidheid een grote invloed heeft op het dagelijks
leven. De mate ervan wisselt sterk in de tijd en verergert in 
de loop van de dag. Van persoon tot persoon bestaat er een 
groot verschil in ernst van de klachten.
Pijn – Bij forse spierzwakte kan overbelasting 
van aangedane of omliggende spieren leiden tot spierpijn.
Thymoom en thymushypoplasie – Ongeveer 15% van de 
MG-patiënten heeft een thymoom, een maligne tumor van 
de thymus. Dit komt vooral voor bij de wat oudere patiënt. 
Bij patiënten jonger dan vijftig jaar komt vaak een thymus-
hyperplasie voor. De patiënt merkt hier vaak niets van.
Verhoogd risico op auto-immuunaandoeningen – 
Resultaten van tweelingenonderzoek wijzen op het 
belang van omgevingsfactoren bij het ontstaan van 
MG. Desondanks hebben mensen met deze ziekte en 
hun familieleden een verhoogde kans op andere auto-
immuunaandoeningen zoals hyper-/hypothyreoïdie 
(bij 15% van de MG-patiënten), reuma, SLE en psoriasis. 
Mogelijk spelen (epi)genetische factoren een rol.
 

GEVOLGEN VOOR DE BELASTBAARHEID 

Zowel van persoon tot persoon als in de loop van de tijd 
kan de ernst van de klachten en daardoor de belastbaarheid 
sterk variëren. Meestal neemt de belastbaarheid af na 
lichamelijke inspanning en aan het eind van de werkdag. 
Na een rustpauze gaat het beter. Sommige patiënten raken 
extreem vermoeid, anderen hebben veel minder klachten. 
Ook emoties beïnvloeden het ziektebeeld. Bij stress nemen 
de verschijnselen toe. Dat men de ene dag goed kan 
functioneren en de andere dag niet of nauwelijks, geeft 
onzekerheid bij de patiënt en leidt vaak tot onbegrip bij 
collega’s en de werkgever. Dit onbegrip kan versterkt worden 
doordat er uiterlijk niet altijd veel aan de hand lijkt.



Adviezen voor de praktijk

Op de volgende pagina’s vindt u concrete adviezen 
voor de praktijk. Het zijn adviezen over samenwerking 
met andere zorgverleners en over het beleid van de 
bedrijfsarts zelf. Overwegingen die bij MG 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 MG. In het ideale geval begint dit zo vroeg mogelijk 
in het traject. Altijd is dit in overleg met de patiënt en 
met diens schriftelijke toestemming. Vraag de patiënt 
om desgewenst eerst zelf contact op te nemen met de 
hoofdbehandelaar om de mogelijke voor- en nadelen van 
deze gegevensuitwisseling te bespreken. De volgende 
handelingen worden geadviseerd:
•  de bedrijfsarts neemt contact op met de    
 hoofdbehandelaar van de persoon met MG om:
 - relevante informatie uit te wisselen over de  
  patiënt (bijvoorbeeld over omgang met de ziekte,  
  de thuissituatie of de sociale omgeving) en over hoe  
  het op het werk gaat (loonwaarde en werkuren,   
  houdbaarheid van de situatie, mate van onder- 
  steuning door de werkgever);
 - een goed beeld te krijgen van de individuele   
  ziektestatus;
 - de belasting versus belastbaarheid van de patiënt  
  optimaal te kunnen beoordelen;
•  bij (sub)acute ademhalingsproblemen is spoedverwijzing  
 naar de neuroloog noodzakelijk. Namen en contact- 
 gegevens van in MG gespecialiseerde hulpverleners  
 en gezondheidscentra vindt u in de Zorgwijzer van   
 Spierziekten Nederland (zie ook ‘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 het volgende:
• leg de persoon met MG uit wat het traject inhoudt,  
 wat hij of zij mag verwachten en hoe de bedrijfsarts zich  
 verhoudt tot de werkgever;
• wijs de persoon met MG 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 zijn functioneren. Angst  
 voor verlies van de baan maakt het voor de patiënt soms  
 moeilijk hier eerlijk over te zijn. Blijf in open gesprek met  
 zowel werkgever als patiënt over wat haalbaar is;
• wees alert op mogelijke vooroordelen bij de werkgever  
 (en collega’s). Draag zo nodig objectieve informatie aan  
 over de daadwerkelijke klachten en probeer onbegrip  
 over de onvoorspelbaarheid van de ziekte te   
 verminderen (zie ook ‘Aandachtspunten bij MG’). Maak  
 duidelijk dat het variëren van de (spier)verschijnselen bij  
 de ziekte hoort en dat de klachten niet psychisch van  
 aard zijn;

• overweeg een driegesprek (werknemer-werkgever-  
 bedrijfsarts) voor een 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

Dit overzicht kunt u gebruiken als leidraad voor de praktijk:
• om iemand met MG goed te kunnen begeleiden, is het  
 belangrijk dat u bekend raakt met het ziektebeeld en de  
 individuele ziektestatus. Laat u zo nodig informeren door  
 de neuroloog, de patiënt en de naasten;
• zorg ervoor dat u inzicht hebt in de belastbaarheid van  
 de patiënt en de variabiliteit hierin: er zullen periodes  
 zijn waarin de patiënt goed kan werken, maar wellicht  
 ook periodes waarin dit minder of niet goed mogelijk is  
 (zie ook ‘Aandachtspunten bij MG’). De belastbaarheid  
 kan van dag tot dag verschillen;
• maak, met name in de eerste jaren na de diagnose- 
 stelling en in overleg met de hoofdbehandelaar, een  
 inschatting of de MG met medicatie voldoende onder  
 controle is;
• maak op basis van het voorgaande een taxatie van de  
 gevolgen voor de (mogelijk vervangende) functie (met  
 minder lichamelijk inspannende taken) en probeer uitval  
 uit het werkproces te voorkomen;
• stel bij een dreigend langdurig verzuim een   
 functionelemogelijkhedenlijst (FML) op en voer   
 een arbeidsdeskundig onderzoek uit om de belasting,  
 gerelateerd aan de belastbaarheid, in kaart te   
 brengen. Werknemers met MG zullen mogelijk verwezen  
 moeten worden naar een re-integratiecoach of een  
 tweedespoortraject moeten volgen (ander werk bij een  
 andere werkgever) indien het eigen werk niet meer kan  
 worden uitgevoerd bij de huidige werkgever;
• vraag, om overbelasting te voorkomen, dóór naar het  
 sociaal functioneren van de patiënt, los van werk- 
 gerelateerde aspecten. Houd rekening met de invloed  
 van de spierziekte op het privéleven van de patiënt en  
 eventueel copinggedrag;
• onderzoek welke aanpassingen de patiënt nodig  
 heeft om goed te kunnen blijven functioneren in  
 de werksituatie. Verminder de lichamelijke inspanning. 
 Zittend werk, in een kamer op de begane grond of   
 vlakbij een lift, heeft meestal de voorkeur. Afwisseling 
 van zwaardere en lichtere taken maakt het werk langer 
 vol te houden. Daarnaast kunnen rust- of herstel- 
 momenten verdeeld over de dag, over de week én  
 na piekinspanningen de belasting verlagen. Wellicht  
 bieden flexibele werktijden of (deels) thuiswerken   
 uitkomst;
• besteed aandacht aan het inrichten van de werkplek  
 en beeldschermgebruik in verband met dubbelzien en  
 ptosis;
• in overleg met de patiënt en afhankelijk van de   
 ziektestatus volgt u periodiek wat de patiënt nodig heeft  
 aan voorzieningen en hulpmiddelen;
• informeer de patiënt over eventuele nuttige diensten uit  
 de providerboog;

3 MG / Voor de bedrijfsarts



• adviseer de patiënt over wat hij het beste over de   
 spierziekte kan bespreken met de werkgever en/of   
 collega’s;
• 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;

• bereid de patiënt zo goed mogelijk voor op de   
 beoordeling door het UWV. Probeer te voorkomen dat 
 de patiënt in de eerste paar jaar na de diagnose   
 volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt verklaard,  
 aangezien de ziekte vaak grillig begint maar   
 (gedeeltelijk) herstel wel degelijk mogelijk is (zie ook  
 ‘Aandachtspunten bij MG’). Een volledige afkeuring op  
 basis van MG is vrij zeldzaam.
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AANDACHTSPUNTEN BIJ MG

• MG begint grillig. Meestal duurt het enige jaren voordat 
 stabilisering optreedt en een optimaal effect van   
 medicatie is bereikt. Probeer te voorkomen dat bij de  
 standaard arbeidsongeschiktheidsbeoordeling door het  
 UWV na twee jaar ziekte een te negatief beeld ontstaat  
 van de arbeids- en herstelmogelijkheden;
• de belastbaarheid van iemand met MG wisselt   
 doorgaans sterk. Daarnaast zijn mate van spierzwakte  
 en vermoeidheid niet altijd goed zichtbaar en lastig in  
 te schatten. Vraag daarom goed door om een beeld te  
 kunnen vormen van wat de patiënt nog kan in het   
 dagelijks functioneren;

• patiënten geven aan vaak het gevoel te hebben dat  
 de ernst van hun ziekte wordt onderschat, zowel door  
 de werkomgeving als door zorgverleners. Wees hiervan  
 bewust en informeer de werkgever en collega’s goed  
 over de ziekte. Leg de patiënt uit hoe hij zijn omgeving  
 kan informeren;
• houd er rekening mee dat de patiënt voor korte of   
 langere periodes minder of niet goed kan werken door  
 (tijdelijk) veranderde ziekteactiviteit of in noodsituaties  
 (myasthene crises). Spontaan herstel is echter ook   
 mogelijk.

CONSULTATIE EN VERWIJZING
 
Voor adviezen over behandeling en begeleiding of voor 
informatie over het ziektebeeld kunt u contact opnemen 
met of gebruikmaken van:
• het expertisecentrum myasthenia gravis – Het LUMC  
 te Leiden behandelt veel patiënten met complexe  
 MG-problematiek en is door patiënten en hulpverleners  
 uit andere centra te raadplegen voor advies;
• centra voor diagnostiek en behandeling – Naast het  
 MG-expertisecentrum hebben de neuromusculaire   
 teams in de andere academische ziekenhuizen specifieke 
 expertise op het gebied van MG. In de Zorgwijzer van  
 Spierziekten Nederland* vindt u welke centra dit zijn; 
• andere in neuromusculaire ziekten gespecialiseerde  
 centra – De Zorgwijzer* geeft ook een overzicht van  
 alle artsen of teams in Nederland die gespecialiseerd  
 zijn in neuromusculaire aandoeningen op het gebied van  
 revalidatie, ademhalingsondersteuning en erfelijkheid;
• centrum voor arbeidsrevalidatie – Het Rijndam   
 Arbeidsrevalidatiecentrum te Rotterdam beschikt over  
 klinisch arbeidsgeneeskundige expertise en kan in  
 overleg met gespecialiseerde revalidatieartsen een  
 inschatting maken van de arbeidsbelastbaarheid van  
 een patiënt;

• 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 MG én andere   
 spierziekten. U kunt ook gebruikmaken van de brochure  
 voor de huisarts:
- Informatie voor de huisarts over MG, 2009, gratis te   
 downloaden via www.spierziekten.nl/mg-huisarts;
• relevante literatuur en websites:
- www.spierziekten.nl, o.a. bij ‘Overzicht Spierziekten’  
 voor achtergrondinformatie over MG;
- 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 Zorgwijzer is te vinden op www.spierziekten.nl/zorgwijzer. Hier vindt u ook actuele adresgegevens van de zorginstellingen  
 en namen van de betrokken specialisten.



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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