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Algemene disclaimer
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Ontwikkeld en gefinancierd door Takeda. 

Nagezien en goedgekeurd door een multidisciplinaire raad: Prof. Dr. D. Dierickx, hematoloog, UZ Leuven; Prof. Dr. A. 

Janssens, hematoloog, UZ Leuven; Prof. Dr. N. Meuleman, hematoloog, Jules Bordet Instituut; Dr. M. Vercruyssen, 
hematoloog, Jules Bordet Instituut; Prof. Dr. L. Noens, hematoloog, UZ Gent; A. Vanhellemont, verpleegkundig specialist 

hematologie, UZ Leuven, en A. Tegethoff, verpleegkundig specialist hematologie, AZ St.-Jan Brugge.

Opgesteld met advies van Dr. Koen Theunissen, hematoloog, Jessa Ziekenhuis; Prof. Peter Van den Bergh, 

neuroloog, Cliniques universitaires Saint-Luc; Dr. Eloi Choppin, pijnspecialist, Europa Ziekenhuizen; 
Dr. Geert Vande Vijver, fysiotherapeut, Ziekenhuis Netwerk Antwerpen; verpleegkundig specialisten hematologie Johan 

De Munter, UZ Gent en Patrick Crombez, Jules Bordet Instituut.

Deze educatieve gids over chemotherapie geïnduceerde perifere neuropathie is een hulpmiddel dat zowel zorgverleners als 

patiënten moet helpen om de symptomen van perifere neuropathie (PN) beter te herkennen en te beheren en zo de 
levenskwaliteit van patiënten met PN te verbeteren. Het vervangt echter niet het advies van een arts. Neem dus bij de eerste 

tekenen van PN contact op met de behandelende arts of verwijs de patiënt door naar de behandelende arts.



Inhoud van de opleiding
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Perifere neuropathie en het perifere 

zenuwstelsel 
• Het perifere zenuwstelsel 
• Tekenen en symptomen
• Diagnoseproces
• Zenuwgeleidingsonderzoek & 

elektromyografie
• Risicofactoren voor PN

Door chemotherapie 

geïnduceerde perifere neuropathie 
(CIPN)
• Definitie en aanvang van CIPN 
• Ernst en stadiëring van CIPN
• Vaak gemelde tekenen van CIPN
• Kenmerken en classificatie van CIPN 

Inleiding tot perifere 

neuropathie (PN) 
• Definitie & overzicht PN
• Hoe omschrijven patiënten PN?
• Benadering van de psychosociale 

aspecten van PN
• De sleutelrol van de verpleegkundige

01 02 03

Beheer van CIPN
• Beheer van CIPN in de klinische praktijk
• Alledaagse preventie van symptomen
• CIPN uitleggen aan patiënten 

en mantelzorgers
• Medicatie voor de profylaxe van CIPN: 

waarschuwingen en richtlijnen
• Beheer van pijnlijke CIPN & beoordeling 

van neuropathische pijn
• Functionele training en fysiotherapie: 

Patiëntenprogramma ZNA

Belangrijkste lessen en conclusieVroege beoordeling en diagnose 

van CIPN
• Vroege diagnose

• Diagnose van CIPN: de pijlers
• Algoritme voor verpleegkundige 

beoordeling en verpleegkundig 

beheer van CIPN

• Vragenlijsten voor beoordeling van 
CIPN

04 05 06
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Inleiding tot 

perifere 

neuropathie (PN)

01
Thema's in dit deel:

• Definitie & overzicht PN

• Hoe omschrijven patiënten PN?

• Benadering van de psychosociale 
aspecten van PN

• De sleutelrol van de verpleegkundige in 
het multidisciplinaire team



Definitie van perifere neuropathie (PN)?
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Definitie en overzicht PN

1. INLEIDING TOT PERIFERE NEUROPATHIE (PN) • 01.01

PN ontstaat wanneer perifere zenuwen 

beschadigd zijn1,2

Dit betekent dat de informatieoverdracht 

tussen het perifere en het centrale zenuwstelsel 

onderbroken kan worden3 

Deze effecten kunnen tijdelijk of langdurig zijn2



Wat is perifere neuropathie (PN)?1-3
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Definitie en overzicht PN

1. INLEIDING TOT PERIFERE NEUROPATHIE (PN) • 01.02

Een aanhoudend 

onaangenaam tintelend 

gevoel in 

de handen of voeten4

Schade aan de perifere zenuwen1,2

Polyneuropathie =

aandoening van meerdere 

perifere zenuwen3

Onderbreking van 

informatieoverdracht2



Voor welke zenuwen is de kans het grootst dat 
ze worden aangetast?1
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Definitie en overzicht PN

1. INLEIDING TOT PERIFERE NEUROPATHIE (PN) • 01.03

• Verantwoordelijk voor tastzin, temperatuurgevoel, 
pijnoverdracht 
(verspreiding: handen en voeten / sok-handschoen) 

• Mogelijke schade aan de zenuwen die spieren stimuleren

Sensorische 

zenuwen

Motorische 

zenuwen

• Staan in voor bewegingen

• Symptomen omvatten: spiertrekkingen, krampen, zwakte 
en paralyse

Autonome 

zenuwen

• Staan in voor ingewanden, blaas en cardiovasculair systeem

• Symptomen omvatten: aanhoudende constipatie, problemen 
met de bloeddruk, seksuele of erectiestoornissen



Wat melden patiënten met PN vaak?1-3
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Hoe omschrijven patiënten PN?

1. INLEIDING TOT PERIFERE NEUROPATHIE (PN) • 01.04

“Ik laat dikwijls dingen vallen”

“Mijn armen voelen soms heel

zwaar aan”

“Ik struikel vaak, terwijl dat

vroeger nooit gebeurde”

“Ik heb moeite met schrijven”

“Ik kan mijn hemd niet goed 

meer dichtknopen”



Wat melden patiënten met PN vaak?1-3
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Hoe omschrijven patiënten PN?

1. INLEIDING TOT PERIFERE NEUROPATHIE (PN) • 01.05

“Mijn handen en voeten zijn 

altijd koud”

“Mijn huid voelt overal 

branderig aan”

“Het voelt alsof ik op 

hete kolen loop”

“Het is moeilijk voor mij om

kleine voorwerpen zoals 

muntstukken op te rapen”



Benadering van de psychosociale aspecten van PN

1. INLEIDING TOT PERIFERE NEUROPATHIE (PN) • 01.06
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Perifere neuropathie kan 
een significante 
beperking vormen1

• Symptomen zoals 

sensorische ataxie, pijn 

en ernstige gevoelloosheid 

kunnen invaliderend 

en functioneel 

belemmerend zijn

Ook hun impact 
op en aantasting 
van de levenskwaliteit 
van de patiënt is 
significant1

Perifere neuropathie tast 
zowel lichamelijk als 
emotioneel welzijn aan2

• Patiënten melden significant 

persoonlijk leed wanneer hun 

vermogen om deel te nemen 

aan gebruikelijke activiteiten 

wordt beïnvloed2

                  
                     

Het is mogelijk dat de symptomen verergeren na het einde van 

de behandeling (‘coasting’ fenomeen) of dat ze na het einde van de 

chemotherapie nog maanden of jaren aanhouden1,4

In een prospectieve studie bij 32 patiënten met B-cellymfoom, meldden 
degenen die sensorische perifere neuropathie kregen na chemotherapie 
een significant lagere levenskwaliteit dan degenen zonder neuropathie.1,3



Benadering van de psychosociale aspecten van PN 

1. INLEIDING TOT PERIFERE NEUROPATHIE (PN) • 01.07
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Frequentie van PN-symptomen verstoort de 
gebruikelijke activiteiten van de patiënt1

Perifere neuropathie beperkt vele 
aspecten van het algemene dagelijkse 
leven1

Patiënten ondervinden mogelijk:1

• Frustratie

• Depressie

• Doelloosheid

• Angst 

• Woede

• Onvermogen om 

veranderingen te 

verwerken

Ook relaties met familie, vrienden 
en collega's kunnen negatief worden 
beïnvloed1

• Vanwege functionele beperkingen door 

perifere neuropathie

• Onbekwaamheid om terug te 

gaan werken



Wat melden patiënten met PN vaak?
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De psychosociale impact van PN: “hoe zien patiënten hun lichaam"?

1. INLEIDING TOT PERIFERE NEUROPATHIE (PN) • 01.08

“Ik kon niet meer van een bad 

genieten omdat het pijn deed”

“Mijn lichaam voelt niet meer 

zoals vroeger”



Vertrouwenspersoon/
begeleider
• Patiënten aanmoedigen om 

symptomen te melden

• Cruciale vragen stellen om de 

ziekte vroegtijdig op te sporen

• Patiënten er bewust van 

maken dat PN behandeld en 

beheerd kan worden

• Patiënten geruststellen dat hun 

chemotherapie niet 

noodzakelijk moet worden 

gestopt, maar dat de dosis 

soms moet worden verlaagd

Bewustmaker 
• Patiënten vertellen hoe ze PN 

herkennen

• Informeren over belangrijke 

tekenen en symptomen 

• Uitleggen waarom PN optreedt 

en welke stappen het beheer 

ervan mogelijk maken

• Het belang van vroegtijdige 

opsporing en diagnose 

benadrukken 

• Contacttraject en

contactgegevens ter 

beschikking stellen

De sleutelrol van de verpleegkundige in 
het multidisciplinaire team
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1. INLEIDING TOT PERIFERE NEUROPATHIE (PN) • 01.09

Brugfiguur
• Centrale contactpersoon voor 

patiënten en het brede 

multidisciplinaire zorgteam

• Tests, diagnose en effectief 

beheer van PN mogelijk maken 

• Voortdurende

symptoomcontrole

• Advies over preventie van 

symptomen en belangrijke 

voorzorgsmaatregelen

Sommige patiënten benaderen liever hun verpleegkundige dan hun 
arts over perifere neuropathie



Inleiding tot perifere neuropathie (PN)
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Thema's in dit deel:

• Het perifere zenuwstelsel 

• Tekenen en symptomen

• Diagnoseproces

• Zenuwgeleidingsonderzoek & 
elektromyografie

• Risicofactoren voor PN

Perifere 

neuropathie en 

het perifere 

zenuwstelsel 

02



De onderdelen1
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Het perifere zenuwstelsel

2. PERIFERE NEUROPATHIE EN HET PERIFERE ZENUWSTELSEL • 02.01

Perifere neuropathie 

kan impact hebben op 

elk deel van het perifere 

zenuwstelsel

De sensorische 
zenuwen

De autonome 
zenuwen

De motorische 
zenuwen

Chemotherapie geïnduceerde perifere neuropathie (CIPN) kan al 
onderstaande onderdelen aantasten

Sensorisch neuronDorsale wortel Spinale ganglion Sensorisch axon

Huid

Spiervezel

Spier

Motorisch eindplaatje

(Neuromusculaire junctie)
Ventrale wortel

Motorisch axon

Motorneuron

Autonome zenuwen

Craniale zenuwen



De perifere zenuw bestaat uit verschillende fasciculi die 
zenuwvezels of axonen bevatten1
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Het perifere zenuwstelsel

2. PERIFERE NEUROPATHIE EN HET PERIFERE ZENUWSTELSEL • 02.02

Axon

Myelineschede

Endoneurium

Perineurium

Epineurium

Bloedvaten

Fasciculus



Polyneuropathieën

• Zijn diffuus en symmetrisch en tasten vaak 
distale lichaamsdelen aan (meestal zijn dit 

axonale neuropathieën)

• Wanneer ze zowel proximaal als distaal 
zijn, wordt de term polyradiculoneuropathie 

gebruikt (vaak is de myelineschede 
beschadigd = demyeliniserende 

neuropathie)

Neuronopathieën

• Zijn aandoeningen van sensorische 
neuronen in het spinale ganglion of 

motorneuronen in de cornu anterius 
medullae spinalis

Perifere neuropathieën zijn aandoeningen van de zenuwen 
buiten de hersenen en het ruggenmerg (perifere zenuwen)1
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Het perifere zenuwstelsel

2. PERIFERE NEUROPATHIE EN HET PERIFERE ZENUWSTELSEL • 02.03

Focale neuropathieën

(Mononeuropathieën)

• Worden veroorzaakt door compressie 
(bv. carpaal tunnel syndroom) of door 

trauma

Multifocale neuropathieën

• Worden vaak veroorzaakt door 
ontsteking van bloedvaten (vasculitis)

03

04

01

02



Tekenen (bevindingen bij neurologisch onderzoek) en 
symptomen (klachten)1
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Tekenen en symptomen

2. PERIFERE NEUROPATHIE EN HET PERIFERE ZENUWSTELSEL • 02.04

Een tintelend, prikkelend, 
branderig, pijnlijk of 
vastgebonden gevoel in de bal 
van de voeten, de toppen van 
de tenen en vingers, de 
voetzolen, de handen

Gevoelloosheid (doof gevoel, 
alsof de huid door iets bedekt is, 
als wandelen op stompen)

Pijn kan spontaan of bij lichte 
prikkels optreden

Onzekere tred en 
evenwichtsstoornissen

Struikelen, uitglijden, vallen

Spitsvoet en hanentred

Zwakheid en atrofie van kleine 
handspieren

Atrofie van onderbeenspieren

Moeite om een slot met een sleutel 
te openen, deksels van potjes te 
draaien, te knippen met een schaar 
en knopen en ritssluitingen te 
gebruiken
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2. PERIFERE NEUROPATHIE EN HET PERIFERE ZENUWSTELSEL • 02.05

Diagnoseproces

Zijn symptomen 
en tekenen het 
gevolg van perifere 
neuropathie?

• Zenuwgeleidingsonder-

zoek en uitvoeren EMG

Zo ja, wat is 
het type en het 
mechanisme?

• Zenuwgeleidingsonder-

zoek en EMG bieden 
informatie over:
‒ patroon 

(gegeneraliseerd, 

multifocaal, focaal)

‒ vezeltype aftakeling 
(motorisch - sensorisch)

‒ axonaal of 

demyeliniserend

‒ ernst en tijdsverloop 
(acuut, chronisch) 

Wat is de oorzaak? Wat is 
de geschikte 
behandeling?
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Diagnoseproces

2. PERIFERE NEUROPATHIE EN HET PERIFERE ZENUWSTELSEL • 02.06

Herkenning van het klinische verwikkelingspatroon

1. Algemene context

2. Aanvang en verloop

3. Anatomisch-pathologisch patroon

Tests uitvoeren (hematologisch, biochemisch, serologisch, 

antilichamen, enzymen, moleculaire genetica) om tot een definitieve 

diagnose te komen

Wat moet u doen bij een 

vermoeden van perifere 

neuropathie?
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2. PERIFERE NEUROPATHIE EN HET PERIFERE ZENUWSTELSEL • 02.07

Etnische/geografische herkomst: toxische-

metabolische neuropathieën komen het 
meest voor in het noordwestelijk halfrond, 

terwijl neuropathie bij lepra vaak voorkomt 
in India, delen van Afrika en Zuid-Amerika.

Leeftijd: een neuropathie die tijdens de 

kindertijd begint, is waarschijnlijk erfelijk, 
terwijl een verworven neuropathie zich 

manifesteert op volwassen leeftijd; 
inflammatoire neuropathieën komen op 

elke leeftijd voor.

Familieanamnese: erfelijke neuropathie 

treft vaak broers en zussen of ouders

Omgeving (bv. professioneel)

Inname van voedsel en geneesmiddelen

Diagnoseproces

Algemene context
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2. PERIFERE NEUROPATHIE EN HET PERIFERE ZENUWSTELSEL • 02.08

Uren:

• waarschijnlijk mechanisme van ischemie 
(vasculitis)

Dagen: 

• Guillain-Barré-syndroom (GBS)

• infecties 
(difterie, leptospirose, EBV, virale hepatitis)

• toxines & geneesmiddelen 
(bv. TOCP, thallium, lithium, EtOH)

• porfyrie

Diagnoseproces

Aanvang en verloop

Chronisch (maanden-jaren): 

• erfelijk

• chronische inflammatoire
demyeliniserende 
polyradiculoneuropathie (CIDP)

• bij paraproteïnemie

• metabool, toxisch, nutritioneel
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2. PERIFERE NEUROPATHIE EN HET PERIFERE ZENUWSTELSEL • 02.09

Verspreiding Selectiviteit 

vezeltype

Onderliggende 

pathofysiologie

Diagnoseproces

Anatomisch-pathologisch 

patroon



Anatomisch-pathologisch patroon: Verspreiding
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2. PERIFERE NEUROPATHIE EN HET PERIFERE ZENUWSTELSEL • 02.10

Diagnoseproces

Distale sensomotorische 

aantasting

• meeste axonale 

neuropathieën

• lengteafhankelijke 

axonale degeneratie 
(‘dying-back’ neuropathie)

Dit is het patroon van 

perifere neuropathie dat 

wordt geassocieerd met 

chemotherapie in 

de oncologie
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2. PERIFERE NEUROPATHIE EN HET PERIFERE ZENUWSTELSEL • 02.11

Afwijkingen in elektrodiagnostische onderzoeken 

(zenuwgeleidingsonderzoek & elektromyografie) kunnen uitwijzen of de 

neuropathie axonaal of demyeliniserend is

Elektrodiagnostische onderzoeken en, in enkele gevallen, perifere 

zenuwbiopsie tonen aan dat door chemotherapie geïnduceerde 

polyneuropathie een axonale neuropathie is

Diagnoseproces

Anatomisch-pathologisch 

patroon: Onderliggende 

pathofysiologie



Zenuwgeleidingsonderzoek
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Zenuwgeleidingsonderzoek & elektromyografie

2. PERIFERE NEUROPATHIE EN HET PERIFERE ZENUWSTELSEL • 02.12

Deze schokken veroorzaken 
een kortstondig, licht, tintelend 
gevoel

De zenuw wordt 
gestimuleerd met kleine 
elektrische schokken om 
de elektrische signalen 
ervan te registreren

De test kan 
15-30 minuten duren

Meestal worden enkele 
motorische en 
sensorische zenuwen 
getest

Zenuwgeleidingsonder-
zoek toont hoe goed 
elektrische signalen door 
een zenuw worden 
doorgegeven

Zenuwstimulatie en registratie 

van actiepotentialen

actiepotentiaal 

sensorische zenuw

actiepotentiaal 

motorische zenuw



Elektromyografie
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Zenuwgeleidingsonderzoek & elektromyografie

2. PERIFERE NEUROPATHIE EN HET PERIFERE ZENUWSTELSEL • 02.13

actiepotentialen 

motorische eenheid

Actiepotentialen van motorische 

eenheden meten

Soms is er sprake van 
een geringe mate van 
ongemak of pijn

Als de patiënt aspirine of 
anticoagulantia gebruikt, 
moeten voorzorgsmaatregelen 
worden genomen

De test duurt meestal 15 
tot 30 minuten

Het naaldje wordt bij 
iedere patiënt 
eenmaal gebruikt 
en na de test weggegooid

Om de actiepotentialen 
van motorische eenheden 
te meten wordt een dun 
naaldje in verschillende 
spieren ingebracht

Welke en hoeveel spieren 
worden getest, hangt af 
van het klinische 
probleem dat moet 
worden vastgesteld



Distale symmetrische polyneuropathie is het meest 
voorkomende type neuropathie op het westelijk halfrond1-2
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Risicofactoren voor PN

2. PERIFERE NEUROPATHIE EN HET PERIFERE ZENUWSTELSEL • 02.14

De oorzaken omvatten paraneoplastische 

en door chemotherapie geïnduceerde 
neuropathie

Reeds bestaande neuropathieën kunnen 

verergeren bij chemotherapie

Risicofactor %

Diabetes 31

Vitaminegebrek 14

Alcohol 4

Toxisch 6

Schildklier 7

Renaal 7

Systemische ziekte 3

Chronische idiopathische axonale polyneuropathie 

(CIAP)
46

prevalentie: 5,5% (leeftijdgecorrigeerd 4%)1 Epidemiologisch onderzoek Rotterdam2



Risicofactoren voor PN5
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2. PERIFERE NEUROPATHIE EN HET PERIFERE ZENUWSTELSEL • 02.15

Hogere leeftijd (>65 jaar)1

Diabetes mellitus2-4

Blootstelling aan toxische stoffen, in 

het bijzonder alcohol2-4

Comorbiditeiten 

(bv. nier- of leverdisfunctie)2,3

Hypothyreoïdie3

Kleinevatenziekte/-vasculitis2,3

Vitaminegebrek (bv. B12)2-4

Reeds bestaande aandoeningen 

(bv. infecties)2,3



Perifere neuropathie en het perifere zenuwstelsel (PN) 
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Door 

chemotherapie 

geïnduceerde 

perifere 

neuropathie 

(CIPN)

03
Thema's in dit deel:

• Definitie en aanvang van CIPN 

• Ernst en stadiëring van CIPN

• Vaak gemelde tekenen van CIPN

• Kenmerken en classificatie 
van CIPN 



Perifere neuropathie kan optreden als bijwerking 
van chemotherapie1-5
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Definitie en aanvang van CIPN

3. DOOR CHEMOTHERAPIE GEÏNDUCEERDE PERIFERE NEUROPATHIE (CIPN) • 03.01

CIPN kan ontstaan als gevolg van behandeling met meerdere 
chemotherapiemiddelen, waaronder 

Platinaverbindingen (cisplatine, carboplatine, oxaliplatine) Thalidomide

Taxanen (paclitaxel, docetaxel) Bortezomib

Vinca-alkaloïden (vincristine, vinblastine) Antilichaam-

geneesmiddelconjugaat

Definitie 
van CIPN

TYPE KLASSE DREMPELDOSIS
SENSORISCHE 

NEUROPATHIE

MOTORISCHE 

NEUROPATHIE

AUTONOME 

NEUROPATHIE

Paclitaxel Taxaan >300 mg/m2 Hoofdzakelijk sensorische 

neuropathie

Bij hogere doses, myalgie en 

myopathie
Zeldzaam

Docetaxel Taxaan >100 mg/m2 Hoofdzakelijk sensorische 

neuropathie

Bij hogere doses, myalgie en 

myopathie
Zeldzaam

Oxaliplatine Platinum >550 mg/m2 Acute sensorische symptomen en 

chronische sensorische neuropathie
Acute krampen en fasciculaties Zeldzaam

Cisplatine Platinum >350 mg/m2 Hoofdzakelijk sensorische 

neuropathie
Zeldzaam Zeldzaam

Vincristine Vinca-alkaloïde >2-6 mg/m2 Sensorische neuropathie
Spierkrampen en lichte distale 

zwakte
Ja

Thalidomide
Immunomodulerend/

anti-angiogeen middel
>20 g Sensorische neuropathie Lichte distale zwakte en krampen Zeldzaam

Bortezomib Proteaseremmer >16 mg/m2 Pijnlijke, sensorische 

dunnevezelneuropathie
Zeldzaam Ja

TABEL 1. Met perifere neuropathie geassocieerde chemotherapieëna
a. Behandelingen die worden geassocieerd met door chemotherapie geïnduceerde neuropathie en informatie over 

klinische presentaties worden weergegeven, met een indicatie van de frequentie van de presentatie in de 
categorie sensorische, motorische en autonome neuropathie



Perifere neuropathie kan optreden als bijwerking 
van chemotherapie1
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Platinaverbindingen
Vinca-alkaloïden

Taxanen
Thalidomide

Vinca-
alkaloïden
Taxanen

Bortezomib

Taxanen
Bortezomib

Oxaliplatine

Thalidomide

Vinca-alkaloïden Taxanen
Thaldomide

Zenuwuiteinden

Bloedvat

Ionkanalen

Mitochondriën

Microtubuli

Myeline

Ruggenmerg Spinale ganglion

Bortezomib

Definitie van CIPN

Meestal worden de grote 

sensorische zenuwen aangetast, 
wat kan leiden tot de symptomen:

paresthesieën 

(tintelend of prikkend gevoel) 

dysesthesie

Gevoelloosheid in handen 

en voeten



Met CIPN geassocieerde chemotherapeutische middelen1,2
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3. DOOR CHEMOTHERAPIE GEÏNDUCEERDE PERIFERE NEUROPATHIE (CIPN) • 03.03

Cytostatica
(geneesmiddelen die de celgroei 

remmen)

zijn al ruim 70 jaar 
een belangrijk element 

in tumortherapie3

Frequentie van CIPN:
1 maand na chemo: ~68% 
6+ maanden na chemo: ~30%4

(Geen consistente cijfers en optreden 

hangt af van het chemotherapeutisch 

middel)

Vinca-alkaloïden

Taxanen

Bortezomib 

Eribuline

Ixabepilon

Brentuximab 

vedotine

Microtubuli

Taxanen

Bortezomib

Zenuwuiteinden

Oxaliplatine (acuut)

Ionkanalen

Bortezomib (zelden)

PD-1-remmers 

CTLA4-remmers

Immune/inflammatoire 

neuropathieën

Platinaverbindingen 

Bortezomib

Spinale ganglia

Platinaverbindingen

Vinca-alkaloïden

Taxanen

Bortezomib

Mitochondriën

Neurotoxische chemotherapeutische middelen richten zich op verschillende aspecten
van de sensorische perifere zenuw5



Ernst van CIPN1
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Aard van symptomen - NCI-CTCAE - criteria

Ernst
Perifere motorische 

neuropathie

Perifere sensorische 

neuropathie

1 (licht)

Asymptomatisch: alleen 

klinische of diagnostische 
observaties

Asymptomatisch

2 (matig)

Matige symptomen; 

beperken instrumentele 
algemene dagelijkse 

handelingen

Matige symptomen; 

beperken 
instrumentele 

algemene dagelijkse 
handelingen

3 (ernstig)

Ernstige symptomen; 

beperken 
zelfzorgactiviteiten in het 

dagelijks leven

Ernstige symptomen; 

beperken 
zelfzorgactiviteiten in 

het dagelijks leven

4 (levensbedreigend)

Levensbedreigende 

gevolgen; dringend 
interventie aangewezen

Levensbedreigende 

gevolgen; dringend 
interventie 

aangewezen

In welke mate ervaren patiënten hun 

symptomen als invaliderend?

Hoe significant is de invloed van de 

symptomen op hun dagelijks leven?

De schaal voor kwantitatieve beoordeling 

van perifere neurotoxiciteit is gebaseerd op 

de National Cancer Institute-Common 

Terminology Criteria for Adverse Events 

(NCI-CTCAE)



Reversibiliteit van CIPN

Slechts beperkte data is beschikbaar over de reversibiliteit van CIPN, 
zoals bijvoorbeeld na behandeling met bortezomib:1,2 

• 64% verbetering indien dosisaanpassing 

• 47% verbetering zonder dosisaanpassing

• Mediane tijd tot verbetering: 110 dagen
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Ernst en stadiëring van CIPN

• 03.05

De reversibiliteit van deze CIPN's op lange termijn blijft twijfelachtig, voornamelijk in 

het geval van op platina gebaseerde antikankermedicijnen en taxanen, waarvoor CIPN 

enkele jaren na het einde van de chemotherapie kan aanhouden.3,4

De reversibiliteit van CIPN wordt steeds belangrijker, omdat actieve chemotherapieën 

de overleving verlengen en het aantal overlevenden van kanker op lange termijn 

gestaag toeneemt. Hoewel er weinig langetermijnonderzoek is, moet worden 

aangenomen dat CIPN niet altijd volledig reversibel is.1

3. DOOR CHEMOTHERAPIE GEÏNDUCEERDE PERIFERE NEUROPATHIE (CIPN)



Hoe manifesteert CIPN zich?1
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3. DOOR CHEMOTHERAPIE GEÏNDUCEERDE PERIFERE NEUROPATHIE (CIPN) • 03.06

Handen/
vingers

Voeten/ 
voetzolen

De symptomen uiten zich 

eerst in de tenen en vingers, 
maar breiden zich uit 

naarmate de ziekte vordert

De zenuwen in de handen 

en voeten kunnen significant 

worden aangetast en dat 

belemmert:

Tastgevoelig-
heid

Pijnoverdracht Temperatuur
gevoel



CIPN: tekenen waar u en uw patiënten op moeten letten1-3

39

Vaak gemelde tekenen van CIPN
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Vaakst gemelde tekenen van CIPN1 Enkele andere gemelde tekenen van CIPN2

Spierzwakte

Hypersensitiviteit

Pijn

Tintelingen, prikkend gevoel

Een brandend gevoel

Gevoelloosheid  

Afnemend vermogen om te stappen

Zwakte, gewrichtspijn

Afnemend vermogen om alledaagse 

bezigheden te verrichten

In de meeste gevallen is perifere 

neuropathie sensorisch

Tintelingen of gevoelloosheid in de 

voeten en vingers is vaak een belangrijk 

vroeg teken2



Belangrijke tekenen van perifere neuropathie 
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Vaak gemelde tekenen van CIPN

• 03.08

                    
                     

                            
                     

Moeite met het vasthouden en gebruiken van 

alledaagse voorwerpen

• Telefoon 

• Pen

• Kleine voorwerpen

Moeite met het gebruik van knopen of ritsen van kleding

Problemen met veters knopen

3. DOOR CHEMOTHERAPIE GEÏNDUCEERDE PERIFERE NEUROPATHIE (CIPN)



Sensorische symptomen
Paresthesie

Hy peresthesie
Hy po-esthesie

Dy sesthesie

Pijn

Gev oelloosheid en tintelend gev oel

Hy poref lexie of areflexie
Verminderde of  af wezigheid v an 

proprioceptie

Verminderde of  af wezigheid v an 

v ibratiesensibiliteit

Verminderde of  af wezigheid v an cutane 
waarnemingen

Verminderd of  af wezigheid v an het 

onderscheid tussen scherp en bot

Motorische symptomen
Zwakte

Gangstoornis

Evenwichtsstoornis

Moeite met fi jne motoriek 
(bv. kledingstukken open-/dichtknopen, 

schrijven)

Autonome symptomen
Constipatie

Urineretentie

Seksuele stoornis

Veranderingen in de bloeddruk

Kenmerken en classificatie van CIPN1,2
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• 03.09

Kenmerken van 

door 

chemotherapie 

geïnduceerde 

perifere 

neuropathie1

Mogelijke 

soorten 

CIPN:1

CIPN uit zich voornamelijk in sensorische symptomen, i.p.v. motorische, 

die dosisafhankelijk zijn. Als chemotherapie in cycli gegeven wordt, 

kunnen de symptomen toenemend verergeren

Autonome neuropathie:
schade aan de zenuwen 

die instaan voor 

onwillekeurige 

lichaamsprocessen, zoals 

de spijsvertering, 

blaasfunctie en 

bloeddrukregeling

Motorische 

neuropathie: 

schade aan de zenuwen 

die instaan voor 

bewegingen

Sensorische 

neuropathie: 

schade aan de zenuwen 

die boodschappen i.v.m. 

temperatuurgevoel, pijn en 

andere sensaties aan de 

hersenen doorgeven

3. DOOR CHEMOTHERAPIE GEÏNDUCEERDE PERIFERE NEUROPATHIE (CIPN)



Door chemotherapie geïnduceerde perifere neuropathie (CIPN)
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Vroege diagnose is cruciaal1-2
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4. VROEGE BEOORDELING EN DIAGNOSE VAN CIPN • 04.01

Basisbeoordeling vóór aanvang van de therapie 

Let op de eerste tekenen en symptomen

Zorg dat patiënten en hun gezin volledig 

geïnformeerd zijn

Moedig patiënten aan om al vroeg met hun 

behandelingsteam te spreken!

Dit biedt de beste kans om de 

symptomen onder controle te houden en 

verdere schade aan de zenuwen te 

voorkomen

Om ernstige door chemotherapie geïnduceerde 

perifere neuropathie (CIPN) te voorkomen, is het 

essentieel dat neurologische klachten of symptomen 

vroeg worden gediagnosticeerd1 



Vroege diagnose is cruciaal
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Ondervindt u gevoelloosheid in uw voeten of handen?

Doen uw voeten of handen pijn?

Merkt u dat uw tred onzekerder wordt?

Stel uw patiënt de volgende 

drie vragen:2

Bij perifere neuropathie 

is vroege diagnose cruciaal1



De diagnose van CIPN kan worden ingedeeld volgens 
de focus van de beoordeling
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4. VROEGE BEOORDELING EN DIAGNOSE VAN CIPN • 04.03

Diagnose en differentiële diagnose
• Perifere neuropathie heeft vele mogelijke oorzaken; 

oorzaken die niet met kanker te maken hebben, zijn 
diabetes, chronische nierziekte en hypothyreoïdie. 

• Een differentiële diagnose wordt gesteld op basis van
‒ Een volledige medische voorgeschiedenis 

‒ Een lichamelijk onderzoek (bloedonderzoek, beeldvormingstests, 

zenuwfunctietests zoals elektromyografie en eventueel zenuwbiopsie)

01

Ernst van CIPN en mate van functionele beperking
• De meeste hulpmiddelen om CIPN te beoordelen meten 

voornamelijk de ernst 
• Voor een patiëntgerichte aanpak is een beoordeling van 

functionele beperking cruciaal

02

Hoe deze variabelen kunnen veranderen naarmate 

de tijd en/of behandeling vordert
• Beoordelen en opnieuw beoordelen is cruciaal en 

hulpmiddelen kunnen mogelijk veranderingen detecteren

03



De diagnose van CIPN kan worden ingedeeld volgens de 
focus van de beoordeling
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4. VROEGE BEOORDELING EN DIAGNOSE VAN CIPN • 04.04

Hindernissen voor patiënt en arts die doeltreffende beoordeling belemmeren:

Artsen aarzelen mogelijk om 

CIPN te onderzoeken wegens 
een gebrek aan doeltreffende 

preventieve strategieën of 
behandelingen

Patiënten met CIPN vrezen 

mogelijk dat hun dosis wordt 
aangepast of de 

chemotherapie wordt gestopt 
als ze CIPN melden

0201



Diagnose van CIPN: de pijlers
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Bewijs van eerdere neuropathie als gevolg van 

Diagnose van CIPN

Voorgeschiedenis 

van de patiënt2

Klinisch 

onderzoek2

Elektrofysiologisch 

onderzoek, indien 

nodig3

Vragenlijst 

voor de patiënt1

De voorgeschiedenis 
moet de volgende 
zaken omvatten:

eerdere chemotherapie of andere oorzaken zoals diabetes, alcoholgebruik ... 

Gegevens van het chemotherapeutisch 

behandelingsregime

Dosis en cumulatieve dosis, 

aantal cycli

Aanvang van aan chemotherapie 

verbonden symptomen

Beoordeling van coasting (wanneer 

neuropathie optreedt of verergert na 
beëindiging van de chemotherapie)

Verandering na verloop van tijd 

(beter of slechter)

Beoordeling van risicofactoren



CIPN diagnosticeren1
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• Zwakte 

(bv. dorsale 
musculus flexor en 

extensor hallucis 
longus worden 

doorgaans als 
eerste aangetast, 

en daarna de 
musculi interossei 

dorsales)

• Atrofie (bv. 

musculus extensor 
digitorum brevis, 

voetboog, kleine 
handspieren)

• Verminderde diepe 

peesreflexen, vooral 
van de enkel 

(bv.achillespeesrefle
x in het bijzonder)

• Paresthesie

• Gevoelloosheid

• Spierkrampen

• Stoornis van de 
fijne motoriek

• Spontane pijn 
in rust

• Pijn bij beweging 

• Pijn bij aanraking

• Huidveranderingen

• Depressie, angst

• Tastzin 

(wattenstaafje)

• Pijn 

(tandenstoker voor 
mechanische 

hyperalgesie 
‘pinprick’, 

sensibiliteitstest 
met naald)

• Vibratiezin 
(stemvorkonderzoe

k op de malleolus 
lateralis)

• Temperatuurgevoel

• Coördinatie bij 

rechtstaan, tijdens 
het stappen en/of 

geblinddoekt 
stappen

Motoriek1,2 Reflexstatus1,3Voorgeschiedenis
1

Sensorische 

functie1,3

Functionele 

beperking1,2

Klinisch onderzoek1



Algoritme voor verpleegkundige beoordeling en verpleegkundig beheer van door 
chemotherapie geïnduceerde perifere neuropathie1
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Verstoren de symptomen het vermogen 
om te stappen of het evenw icht?

Bij iedere interactie de symptomen en beperking van activiteiten opnieuw beoordelen.

Nee

PQRST - Prov ocation, quality, region, strength, timing

Gevoelloosheid, tintelingen in tenen of 
voeten en/of zw akte in de benen?

Functionele beoordeling van gang en 
evenw icht uitvoeren. Kracht en gevoel in 

de onderste ledematen beoordelen.

Voorzorgsmaatregelen tegen vallen en 
het gebruik van hulpmiddelen invoeren in 

de mate van het nodige.

Opnieuw  screenen bij elke interactie.

Gevoelloosheid, tintelingen in de vingers 
of handen en/of zw akte in de armen?

Verstoren de symptomen de fijne 
motoriek (schrijven, kleine voorw erpen 

vastpakken of kleding vastmaken)?

Fysio- en/of bezigheidstherapie geven en 
veiligheid van de woning beoordelen. 
Veiligheidsvoorschriften invoeren om 

ischemisch of thermisch letsel te voorkomen.

Functionele beoordeling van de fi jne motoriek 
uitvoeren. Observeren hoe de patiënt knopen 
of een ritssluiting opent en sluit, een draad in 
een naald steekt en zijn of haar naam schrijft. 
Kracht en gevoel in de bovenste ledematen 

beoordelen.

Screeningsvraag: Kreeg u 
sinds de start van de chemotherapie last 
van gevoelloosheid, een tintelend gevoel 

of ongemak in uw  handen of voeten?

Pijn of ongemak 
(bv. een brandend of prikkend gevoel)?

Complete pijnbeoordeling uitvoeren: 
PQRST of andere uitgebreide 

pijnbeoordeling.

Farmacologische middelen voor 
neuropathische pijn overw egen.

Ja

Ja JaJa

Nee Nee



Vragenlijsten voor beoordeling van CIPN
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Daarom moeten 

hulpmiddelen worden 
gekozen die onderstaande 

tekortkomingen minimaliseren

Momenteel is er onvoldoende 

bewijs en zijn er niet genoeg 
volledig gevalideerde 

beoordelingen om specifieke 
hulpmiddelen aan te bevelen

0201

De meeste 
beoordelingshulpmiddelen 
worden tot nu toe beperkt 
door verschillende factoren:

alleen in te vullen door de arts

houden geen rekening met een pijnbeoordeling 

houden geen rekening met de invloed op de algemene 

dagelijkse handelingen

houden geen rekening met de levenskwaliteit



Tabel 1: Overzicht meetschalen CIPN

Pijnschalen

VAS – visuele analoge schaal: subjectief

NRS – numerieke schaal voor pijn: subjectief

NPS – Neuropathic Pain Scale: subjectief

BSF-SF – Brief Pain Inventory Short Form: subjectief

TNS – totale-neuropathiescore: subjectief + objectief

TNSc – totale neuropathie, score – klinisch: objectief

Schalen van levenskwaliteit – allemaal subjectief

FACT-G – Functional Assessment of Cancer Therapy – General

FACT/GOG-Ntx – aanvullende vragenlijst van de Gynecologic Oncology Group/voor neurotoxiciteit

FACT-Taxane – aanvullende vragenlijst voor patiënten die w orden behandeld met een taxaan

NCI - CTCAE – National Cancer Institute – Common Terminology Criteria of Adverse Events

NCI - CTC – Common Toxicity Criteria (voorloper van de CTCAE-schaal)

EORTC-QLQ-C30 – European Organisation for Research and Treatment of Cancer – Quality of Life Questionnaire (vragenlijst over levenskw aliteit)

EORTC-QLQ-CIPN20 – aanvullende vragenlijst i.v.m. CIPN

EORTC-QLQ-OV28 – aanvullende vragenlijst i.v.m. eierstokkanker

Nerve Conduction Velocities (zenuwgeleidingssnelheden) – allemaal objectief

NCV – zenuw geleidingssnelheden

MCV – zenuw geleidingssnelheden motorische zenuw en

SCV – zenuw geleidingssnelheden sensorische zenuw en

Overzicht meetschalen CIPN1 
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4. VROEGE BEOORDELING EN DIAGNOSE VAN CIPN • 04.09

De FACT/GOG-Ntx & TNS (en

varianten hiervan) zijn het meest

uitgebreid bestudeerd2:

- FACT/GOG-Ntx in 

gynaecologische maligniteiten

- TNS in een bredere oncologische

populatie (getest op meerdere

types tumoren) 



TNSc

0 1 2 3 4

Sensorische 

symptomen
Geen

Beperkt tot 

vingers of tenen

Verspreid tot 

enkel of pols

Verspreid tot knie 

of elleboog

Boven knieën

/ellebogen

Motorische 

symptomen
Eén Geringe moeite Matige moeite Hulpbehoevend Invalide

Autonome 

symptomen (n)
0 1 2 3 4 of 5

Sensibiliteit 

speldenprik
Normaal

Verlaagd in vingers 

of tenen

Verlaagd tot 

pols/enkel

Verlaagd tot 

elleboog/knie

Verlaagd boven 

elleboog/knie

Vibratiesensibiliteit Normaal
Verlaagd in vingers 

of tenen

Verlaagd tot 

pols/enkel

Verlaagd tot 

elleboog/knie

Verlaagd boven 

elleboog/knie

Kracht Normaal Lichte zwakte Matige zwakte Ernstige zwakte Paralyse

Peesreflexen Normaal Enkelreflex (AR) beperkt AR afwezig
AR afwezig en 

andere beperkt
Alle reflexen afwezig

Beoordelingshulpmiddel totale neuropathie, score TNSc1
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4. VROEGE BEOORDELING EN DIAGNOSE VAN CIPN • 04.11

FACT/GOG-NTX –
Functional Assessment of Cancer 
Therapy - Gynecologic Oncology
Group / Neurotoxicity Questionnaire1*

Vragenlijsten voor beoordeling van CIPN

* The FACIT and all related works are owned and copyrighted by, and the intellectual property of David Cella, Ph.D. Permission for use of any FACIT/FACT questionnaire is obtained by contacting 
inf ormation@facit.org. The Dutch version of the questionnaire is provided at the end of this training.

mailto:information@facit.org


Vragenlijsten voor beoordeling van CIPN
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4. VROEGE BEOORDELING EN DIAGNOSE VAN CIPN • 04.12

EORTC-QLQ-CIPN20 –
European Organisation for Research 
and Treatment of Cancer – Quality of 
Life Questionnaire – Aanvullende 
vragenlijst i.v.m. CIPN1
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4. VROEGE BEOORDELING EN DIAGNOSE VAN CIPN

NCI-PRO-CTCAE –
National Cancer Institute – Common 
Terminology Criteria of Adverse 
Events1

Vragenlijsten voor beoordeling van CIPN



Vragenlijsten voor beoordeling van CIPN
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4. VROEGE BEOORDELING EN DIAGNOSE VAN CIPN • 04.14

De bevraging moet vóór de 

chemotherapie, na iedere cyclus en 

tijdens de opvolging worden ingepland

Gedurende het hele behandeltraject 

moet dezelfde vragenlijst worden 

gebruikt

0504

03

02

01

chemotherapie
pre-chemotherapie

bevraging

post-cyclus

bevraging

post-cyclus 

bevraging
post behandeling 

opvolging



4. Vroege beoordeling en diagnose van CIPN
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Thema's in dit deel:

• Beheer van CIPN in de klinische praktijk

• Alledaagse preventie van symptomen

• CIPN uitleggen aan patiënten en 
mantelzorgers

• Medicatie voor de profylaxe van CIPN: 
waarschuwingen en richtlijnen

• Beheer van pijnlijke CIPN & beoordeling 
van neuropathische pijn

• Functionele training en fysiotherapie: 
Patiëntenprogramma ZNA

Beheer van 

CIPN

05



Enkele vaak gebruikte strategieën voor het beheer van door chemotherapie geïnduceerde 

perifere neuropathie zijn:

Beheer van CIPN in de klinische praktijk

60

5. BEHEER VAN CIPN • 05.01

Het verlagen van de dosis van 

de veroorzakende 

chemotherapeutische middel(en)

Het geneesmiddel tijdelijk 

stopzetten

De behandeling 

volledig stopzetten 

Richtlijnen m.b.t. 
doseringsaanpassing 
voor uit behandeling 
voortkomende perifere 
neuropathie hangen 
doorgaans af van de 
graad van de PN2

Advies over het beheer 

van PN voor specifieke 
chemotherapeutische 

middelen moet worden 
opgevolgd

Neem bij de eerste tekenen van 
perifere neuropathie contact op 
met de behandelende arts om het 
goedgekeurde productetiket te 
controleren op behandelrichtlijnen



Praktische tips kunnen patiënten helpen om hun PN 
van dag tot dag te beheren:
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Alledaagse preventie van symptomen1

5. BEHEER VAN CIPN • 05.03

Kleding, schoenen en lichaamsverzorging

• Kleding dragen die niet schuurt of knelt 

• Stevige schoenen dragen die goed passen

• Plooien in sokken vermijden

• Professionele hulp inroepen voor hand- en 

voetverzorging indien nodig

• Extra voorzichtig zijn met nagelverzorging

Thuis

• Beschermende handschoenen dragen tijdens het 

schoonmaken of tuinieren

• Altijd pannenlappen of ovenwanten gebruiken tijdens 

het koken en bakken

• Hulpmiddelen met een aangepaste greep gebruiken 

(voor bestek, sleutels enz.)

Strategieën die specifiek kunnen helpen om de symptomen van een autonome 

stoornis te voorkomen, omvatten o.a. de benen laten bungelen alvorens op te 

staan en steeds voldoende vloeistof innemen1



Aanvullende belangrijke preventiemaatregelen voor 
symptomen1-2
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Alledaagse preventie van symptomen

5. BEHEER VAN CIPN • 05.04

Patiënten oplossingen 
helpen vinden om om te 
gaan met 
veranderingen/problemen 
in de algemene dagelijkse 
handelingen1

• Kleding (knopen, ritsen, veters 

enz.)

• Persoonlijke hygiëne 

(tandenborstels, kammen, 

scheerapparaten enz.)

• Huishoudelijke taken 

(naaien, de vaat doen, voedsel 

bereiden enz.)

De patiënt de beginselen 
van voetverzorging leren1

• Regelmatig de voeten 

controleren

• Belang van het dragen van 

schoenen die goed passen

Patiënten voorlichten 
over het voorkomen van 
het risico op ischemisch of 
thermisch letsel van 
ledematen1

• De watertemperatuur in de 

boiler thuis verlagen om 

brandwonden te vermijden

• De instellingen van een 

eventueel verwarmingskussen 

controleren

• De handen en voeten dagelijks 

controleren op zweren, 

kneuzingen, blaren of open 

wonden



Persoonlijke veiligheid beheren1-2
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Alledaagse preventie van symptomen

5. BEHEER VAN CIPN • 05.05

Patiënten strategieën bijbrengen om hun 
persoonlijke veiligheid thuis te beheren1,2

• Visuele input gebruiken om gevoelsverlies in de onderste 
ledematen te compenseren bij het stappen op een 

wisselende ondergrond

• Wegwerken van struikelgevaren in de woning
Bv. vloerkleden

• Rommel en rondslingerende voorwerpen uit gangen en 

van trappen verwijderen

• Antislipmatten gebruiken in de douche en de badkamer

• Loophulpen (bv. wandelstok of looprek) gebruiken bij een 
onzekere tred

• ‘s Nachts verlichting inschakelen of nachtverlichting 

gebruiken

Verpleegkundigen kunnen patiënten ook 
helpen om oplossingen te vinden voor 
problemen op het werk:

• Veiligheid met gereedschap

• Vingervaardigheid voor computergebruik

Advies over valpreventie is een hoofdprioriteit voor alle patiënten met perifere neuropathie
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CIPN uitleggen aan patiënten en mantelzorgers

5. BEHEER VAN CIPN • 05.06

Video's voor patiëntenPatiëntenbrochure

Wat is perifere neuropathie?

Wat zijn de symptomen van

perifere neuropathie?

Waarom treedt perifere 

neuropathie op?



Perifere neuropathie uitleggen aan mantelzorgers
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CIPN uitleggen aan patiënten en mantelzorgers

5. BEHEER VAN CIPN • 05.07

Tintelend gevoel Branderig gevoel

Zwakte Gevoelloosheid  

KEN de 
symptomen

Symptomen omvatten:

Meestal in de tenen, 
voeten, kuiten, vingers, 
handen

ZIE de tekenen

Hebben uw patiënten moeite om:

Alledaagse voorwerpen vast te 
houden en te gebruiken? 
• Telefoon 
• Pen
• Kleine voorwerpen
Knopen of ritsen van kleding te 
openen of sluiten?
Hun veters te strikken?

Het is belangrijk dat 

mantelzorgers een goed beeld 

hebben van perifere 

neuropathie

• Wat is het?

• Hoe kunnen ze het herkennen?

• Hoe kunnen ze het helpen beheren?

Voor mantelzorgers is een 

belangrijke rol weggelegd om 

perifere neuropathie vroeg te 

detecteren

• Ze zijn aandachtig bij nieuwe 

klachten van de patiënt 

• Kunnen alledaagse tekenen helpen 

herkennen die de patiënt misschien 
zelf niet opmerkt

Mantelzorgers moeten ook 

helpen om perifere neuropathie 

dagelijks te beheren 

• Veranderingen in de levensstijl 

stimuleren om te helpen voorkomen 

dat symptomen verergeren 

• Helpen om thuis en op het werk 
praktische voorzorgsmaatregelen te 

nemen
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Medicatie voor de profylaxe van CIPN: waarschuwingen en richtlijnen

5. BEHEER VAN CIPN • 05.08

Niet-goedgekeurde 
therapieën voor perifere 
neuropathie worden niet 
aanbevolen

• Alternatieve therapieën altijd 

met een arts bespreken 

alvorens ze voor te stellen

• Sommige alternatieve 

kruidenbehandelingen kunnen 

een wisselwerking hebben met 

chemotherapeutische 

geneesmiddelen

Bewijs ontbreekt voor 
routinematig gebruik van 
medicatie zoals:1

• Glutathion, calcium, 

magnesium, glutamine, 

erytropoëtine, hoge doses 

vitamine E

• In studies zijn de 

neuroprotectieve effecten van 

deze medicatie getest, maar de 

resultaten waren dubbelzinnig1

Acupunctuur is een 
experimentele behandeling 
voor neuropathische pijn

• In een systematische analyse 

die in 2013 gepubliceerd is, 

werd echter geen bewijs van 

werkzaamheid gevonden2

Bij gebrek aan robuust bewijs zijn er momenteel geen in consensus 

vastgestelde aanbevelingen over het gebruik van stoffen voor de profylaxe 

van perifere neuropathie

                 
                     



Beheer: therapieën waar patiënten met pijnlijke CIPN 
baat bij kunnen hebben1
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Beheer van pijnlijke CIPN & beoordeling van neuropathische pijn

5. BEHEER VAN CIPN • 05.09

Geneesmiddelen die 

de perceptie van pijn 

beïnvloeden

Geneesmiddelen die 

de pijnintensiteit 

verminderen

Het is belangrijk dat 

patiënten weten dat 

pijn door CIPN 

behandeld kan 

worden met:

De pijnbehandeling kan lokaal 

(mentholcrème/pleisters) of systemisch zijn. 

Het is belangrijk dat de patiënt gedetailleerde 

informatie krijgt over de pijnmedicatie omdat het 

doel, het werkingsmechanisme en de bijwerkingen 

hiervan heel specifiek zijn



Door kanker geïnduceerde neuropathische pijn vs. 
pijn door CIPN
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Beheer van pijnlijke CIPN & beoordeling van neuropathische pijn

5. BEHEER VAN CIPN

Wanneer het zenuwstelsel zelf beschadigd is, 

kan neuropathische pijn altijd optreden

Zenuwpijn = neuropathische pijn

Botpijn
• pathologische fractuur, compressie

Gerefereerde pijn
• Bv. schouderpijn veroorzaakt door 

gezwollen lever

Pijn in weke delen
• Compressie van een groeiende massa
• Necrose door pathologische 

neovascularisatie

Fantoompijn
• Na amputatie

• 05.10



Voorbeelden van pijnmedicatie 
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Beheer van pijnlijke CIPN & beoordeling van neuropathische pijn

5. BEHEER VAN CIPN • 05.11

Molecule NNT Bijwerkingen CI uit voorzorg

Amitriptyline 3,6

Somnolentie, 

droge mond, 

gewichtstoename

Hartziekte, 

prostaatadenoom, 

glaucoom  

Duloxetine 6,4
Misselijkheid, buikpijn, 

constipatie,

Leveraandoening HT, 

hartziekte

Gabapentinoïden 6,3-7,7

Sedatie, duizeligheid, 

oedeem, 

gewichtstoename

Nierinsufficiëntie

Lidocaïne N.v.t.
Erytheem, jeukende 

uitslag

Capsaïcine 10,6 Pijn, erytheem, jeuk

Tramadol 4,7 Misselijkheid, 

braken, 

constipatie, 

duizeligheid, 

somnolentie, 

Geschiedenis van 

geneesmiddelmisbruik, 

suïcide, antidepressiva 
Sterke opioïden 4,3

Stijgende tractus spinothalamicusA

Dalende baanB

Synaps in dorsale hoornC

Perifere nociceptorenD

A B

C

D

Trauma

Topische 
analgetica

Niet-opioïde 
analgetica

Opioïden
Antidepressiva
Anticonvulsiva

Niet-opioïde 
analgetica

Opioïden



Voorbeelden van pijnmedicatie1
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Beheer van pijnlijke CIPN & beoordeling van neuropathische pijn

5. BEHEER VAN CIPN • 05.12

Eerstelijnsbehandeling

als monotherapie (IA)

• TCA: Amytriptiline, nortriptiline

• SNRI: Duloxetine 

• Gabapentinoïden: Gabapentine, 

pregabaline 

Lokale adjuvante behandelingen 

voor lokale allodynie, 

hyperesthesie, dysesthesie

• Lidocaïne 

• Capsaïcine 

Combinatiebehandelingen 

van opioïden met adjuvantia 

wanneer opioïden de pijn 

onvoldoende verlichten (IIB)

Andere:

• CBD, interventionelebehandelingen:  

zwak bewijs → geen indicatie



Voorbeelden van pijnmedicatie1
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Beheer van pijnlijke CIPN & beoordeling van neuropathische pijn

5. BEHEER VAN CIPN • 05.13

Proefondervindelijk proces

Efficiëntie en bijwerkingen 

moeten frequent opnieuw 

worden geëvalueerd

De efficiëntie moet hoger dan 50% zijn 

voor het verminderen van 

neuropathische symptomen

Gebrek aan bewijs, 

lage efficiëntie, bijwerkingen…

Behandelingsopties: 

Moeten worden gebaseerd op 

persoonlijke factoren

• Pathofysiologie van de neuropathische 
pijn (chemo, amputatie, diabetes...)

• Andere symptomen en comorbiditeiten 
(depressie, slaapstoornis…)

• Andere medicatie die wordt gebruikt

• Functionele orgaanreserve (nier- of 
leverdisfunctie) 

• Farmacokinetisch en dynamisch

• Bijwerkingen



Beoordeling van neuropathische pijn1-2
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Beheer van pijnlijke CIPN & beoordeling van neuropathische pijn

5. BEHEER VAN CIPN • 05.14

Algemene pijnbeoordeling →
de McGill-vragenlijst bij pijn (MPQ)

• Ernst van de pijn meten en karakteriseren, 

• Gevalideerd bij patiënten met kanker 

De LANSS Pain Scale: 
the Leeds Assessment of Neuropathic 
Symptoms and Signs

DN4-pijnbeoordeling 

• Eenvoudig uit te voeren

• Vereist een klinisch onderzoek!!

• Meer sensitiviteit, even specifiek



Functionele training bij perifere neuropathie
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5. BEHEER VAN CIPN: FUNCTIONELE TRAINING & FYSIOTHERAPIE: PATIËNTENPROGRAMMA ZNA • 05.16

Bij reeds bestaande perifere neuropathie 
moet functionele training worden voorzien 
om de functionaliteit te verbeteren:1

• Bewegingstraining

• Evenwichtsoefeningen (bv. tai chi)

• Sensorische en motorische training

• Coördinatietraining

• Vibratietraining

• Training van de fijne motoriek

Functionele training

Sensorische en 

motorische training

Vingerfunctie Teenfunctie

Bewegingstraining

Vibratie-

training
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• 05.17

Patiëntenprogramma ZNA

Revalidatie en adaptatie

Dr. Geert Vande Vijver 
Fysiotherapeut

5. BEHEER VAN CIPN: FUNCTIONELE TRAINING & FYSIOTHERAPIE: PATIËNTENPROGRAMMA ZNA

Functionele training & fysiotherapie: patiëntenprogramma ZNA
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• 05.18

Algemeen1

Revalidatie: herstel ondersteunen

Radicale stoornis Beperkte levenskwaliteit

Verhindert het opnieuw 
integreren van dagelijkse 

activiteiten

Zoeken naar een nieuw 
evenwicht in het leven

5. BEHEER VAN CIPN: FUNCTIONELE TRAINING & FYSIOTHERAPIE: PATIËNTENPROGRAMMA ZNA
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• 05.19

Doelgroep1

Patiënten bij wie de 

behandeling is afgewerkt

Patiënten bij wie de 

behandeling nog loopt

5. BEHEER VAN CIPN: FUNCTIONELE TRAINING & FYSIOTHERAPIE: PATIËNTENPROGRAMMA ZNA



Doel1
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• 05.20

Multidisciplinaire samenwerking binnen de 

gezondheidszorg is essentieel

Levenskwaliteit en algemeen 

functioneren van patiënten 

verbeteren

5. BEHEER VAN CIPN: FUNCTIONELE TRAINING & FYSIOTHERAPIE: PATIËNTENPROGRAMMA ZNA



Plan1
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Fysieke revalidatie

Ergotherapeutische begeleiding

Psychosociale ondersteuning

Voedingsadvies 

Zowel individueel als in groep

= Samenwerking tussen verschillende 
disciplines om de patiënt optimaal 
te steunen

Multidisciplinair 

programma

5. BEHEER VAN CIPN: FUNCTIONELE TRAINING & FYSIOTHERAPIE: PATIËNTENPROGRAMMA ZNA 05.21
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• 05.22

Persoonlijke 
beperkingen verwerken 
en mogelijkheden 
benutten

Fysieke conditie 
verbeteren

Een actieve levensstijl 
behouden

Omgaan met 
beperkingen, 
zoals vermoeidheid

5. BEHEER VAN CIPN: FUNCTIONELE TRAINING & FYSIOTHERAPIE: PATIËNTENPROGRAMMA ZNA



80

• 05.22

Aanpak1

beweeglijkheid cardiovasculair spierkracht neuromotorisch

Individuele sessies

• ± 5 sessies

• Prestatietest (cardiotraining, spiersterkte, beweeglijkheid)

• Evenwichts- en gangevaluatie met Tinetti-test

• TinettiPOMA.pdf

Revalidatie in groep

• Natuurlijk contact met lotgenoten

5. BEHEER VAN CIPN: FUNCTIONELE TRAINING & FYSIOTHERAPIE: PATIËNTENPROGRAMMA ZNA

TinettiPOMA.pdf
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• 05.23

Aanpak1

Functionele training Cardio- en 
krachttraining

Coördinatieoefeningen

Hydrotherapie Fijne motoriek

Relaxatieoefeningen Evenwichtsoefeningen

Neurostimulatie (TENS)
Sensorische en 
motorische training

5. BEHEER VAN CIPN: FUNCTIONELE TRAINING & FYSIOTHERAPIE: PATIËNTENPROGRAMMA ZNA
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• 05.24

Aanpak1

Om de manuele vaardigheid en 

beweeglijkheid te stimuleren en te 

bewaren:

• Voetrollen

• Borstels

Fysiotherapie: 

5. BEHEER VAN CIPN: FUNCTIONELE TRAINING & FYSIOTHERAPIE: PATIËNTENPROGRAMMA ZNA
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• 05.25

Aanpak1

Fitnessballen

Evenwichtsoefeningen om het valrisico te beperken

5. BEHEER VAN CIPN: FUNCTIONELE TRAINING & FYSIOTHERAPIE: PATIËNTENPROGRAMMA ZNA



Aanpak1

84

Elektrotherapie: TENS (Transcutane Elektrische Zenuwstimulatie)

Apparaat dat zachte elektrische stromen produceert

• Vermindert de pijn 

• Aangebracht ter hoogte van de perifere zenuwbanen

• Aangebracht op de wervelkolom

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23438255/

5. BEHEER VAN CIPN: FUNCTIONELE TRAINING & FYSIOTHERAPIE: PATIËNTENPROGRAMMA ZNA

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23438255/


Ergotherapeutische 

begeleiding1
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• 05.27

Individuele 

begeleiding

Fijne 

motoriek
Screening en 

training voor 

ADL*

Val-

preventie
Zelfstandigheid 

en 

zelfredzaamheid 

bevorderen

5. BEHEER VAN CIPN: FUNCTIONELE TRAINING & FYSIOTHERAPIE: PATIËNTENPROGRAMMA ZNA

*Algemene dagelijkse leven



Ergotherapeutische 

begeleiding1
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• 05.28

Screening en training 
voor ADL 
(algemene dagelijkse 
handelingen)

Katz-schaal

Lawton-schaal

https://clas.uiowa.edu/socialwork/sites/clas.uiowa.edu.socialwork/file
s/NursingHomeResource/documents/Katz%20ADL_LawtonIADL.pdf

5. BEHEER VAN CIPN: FUNCTIONELE TRAINING & FYSIOTHERAPIE: PATIËNTENPROGRAMMA ZNA

https://clas.uiowa.edu/socialwork/sites/clas.uiowa.edu.socialwork/files/NursingHomeResource/documents/Katz%20ADL_LawtonIADL.pdf


Ergotherapeutische 

begeleiding1
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• 05.29

Orthopedisch 
schoeisel

Voorbeeld van orthopedische 
damesschoenen

Loopschoenen Hoge schoenen Vrijetijdsschoenen

Geklede schoenen Sandalen

5. BEHEER VAN CIPN: FUNCTIONELE TRAINING & FYSIOTHERAPIE: PATIËNTENPROGRAMMA ZNA



Ergotherapeutische 

begeleiding1
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• 05.30

Orthopedische hulpmiddelen: looprek, krukken …

5. BEHEER VAN CIPN: FUNCTIONELE TRAINING & FYSIOTHERAPIE: PATIËNTENPROGRAMMA ZNA



Ergotherapeutische 

begeleiding1

89

• 05.31

Advies om letsel en 
infecties te voorkomen

Professionele hulp inroepen voor hand- en voetverzorging

Schoenen en kousen kiezen die goed passen, 
beschermende handschoenen dragen

5. BEHEER VAN CIPN: FUNCTIONELE TRAINING & FYSIOTHERAPIE: PATIËNTENPROGRAMMA ZNA



Psychosociale 

ondersteuning1
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• 05.32

Psychologische 
vorming

Patiënt krijgt te maken met stresssituaties

5 sessies

• Basisbegrippen stresssysteem

• Stressvaardigheden: omgaan met negatieve gevoelens

• Stressvaardigheden: realistische doelstellingen formuleren

• Stressvaardigheden: leren omgaan met het veranderende 

lichaamsbeeld en de invloed hiervan op hun relaties

5. BEHEER VAN CIPN: FUNCTIONELE TRAINING & FYSIOTHERAPIE: PATIËNTENPROGRAMMA ZNA

Individuele begeleiding Emotionele gevolgen

• Druk op persoonlijk functioneren en gezinsleven

Hulp voor patiënt en familie



Psychosociale 

ondersteuning1

91

• 05.33

Moeheidsgevoel: Grote invloed op levenskwaliteit

Inzicht bieden in oorzaak en gevolg

Advies geven over omgaan met moeheidsgevoel

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28629286

5. BEHEER VAN CIPN: FUNCTIONELE TRAINING & FYSIOTHERAPIE: PATIËNTENPROGRAMMA ZNA

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28629286


Kosten1
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• 05.35

Aantal voorziene en 
terugbetaalde 
behandelingen door 
RIZIV

120 sessies

Vereist multidisciplinaire behandeling in een ziekenhuis 
(arts, fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, psycholoog)

5. BEHEER VAN CIPN: FUNCTIONELE TRAINING & FYSIOTHERAPIE: PATIËNTENPROGRAMMA ZNA



Voedingsadvies1
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Consultatie bij diëtiste Voedselkeuze om fysieke gezondheid te verbeteren

Aanbevolen voor patiënten met keel-maag-
darmcarcinoomom ernst of complicaties zoveel mogelijk 
te verminderen

https://www.cancer.org/treatment/survivorship-during-and-
after-treatment/staying-active/nutrition.html

5. BEHEER VAN CIPN: FUNCTIONELE TRAINING & FYSIOTHERAPIE: PATIËNTENPROGRAMMA ZNA

https://www.cancer.org/treatment/survivorship-during-and-after-treatment/staying-active/nutrition.html
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BELANGRIJK: Vroege diagnose is essentieel
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6. BELANGRIJKSTE LESSEN EN CONCLUSIE • 06.01

Ernstigere PN – en potentieel 
permanente zenuwschade – kan 
worden voorkomen als PN vroeger 
wordt herkend en beheerd2

Vroege diagnose van PN bij uw 
patiënten biedt de beste kans om 
de symptomen onder controle te 
houden1,2

Tintelingen of gevoelloosheid in de voeten 

of vingers is vaak een vroeg teken van PN3



Vertrouwenspersoon/
begeleider
• Patiënten aanmoedigen om 

symptomen te melden

• Cruciale vragen stellen om de 

ziekte vroegtijdig op te sporen

• Patiënten er bewust van maken 
dat PN behandeld en beheerd 

kan worden

• Patiënten geruststellen dat hun 
chemotherapie niet noodzakelijk 

moet worden gestopt, maar dat 
de dosis soms moet worden 

verlaagd

Bewustmaker 
• Patiënten vertellen hoe ze PN 

herkennen

• Informeren over belangrijke 

tekenen en symptomen 

• Uitleggen waarom PN optreedt en 
welke stappen het beheer 

ervan mogelijk maken

• Het belang van vroegtijdige 
opsporing en diagnose 

benadrukken 

• Contacttraject en
contactgegevens ter beschikking 

stellen

De sleutelrol van de verpleegkundige in 
het multidisciplinaire team
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6. BELANGRIJKSTE LESSEN EN CONCLUSIE • 06.02

Brugfiguur
• Centrale contactpersoon voor 

patiënten en het bredere 

zorgteam

• Tests, diagnose en effectief 
beheer van PN mogelijk maken 

• Constante symptoomcontrole

• Advies over preventie van 

symptomen en belangrijke 
voorzorgsmaatregelen

Sommige patiënten benaderen liever hun verpleegkundige dan hun 
arts over perifere neuropathie
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6. BELANGRIJKSTE LESSEN EN CONCLUSIE • 06.03

PQRST - Provocation, quality, region, strength, timing

Algoritme voor verpleegkundige beoordeling en verpleegkundig beheer van door 
chemotherapie geïnduceerde perifere neuropathie1

Verstoren de symptomen het vermogen 
om te stappen of het evenw icht?

Bij iedere interactie de symptomen en beperking van activiteiten opnieuw beoordelen.

Nee

Gevoelloosheid, tintelingen in tenen of 
voeten en/of zw akte in de benen?

Functionele beoordeling van gang en 
evenw icht uitvoeren. Kracht en gevoel in 

de onderste ledematen beoordelen.

Voorzorgsmaatregelen tegen vallen en 
het gebruik van hulpmiddelen invoeren in 

de mate van het nodige.

Opnieuw  screenen bij elke interactie.

Gevoelloosheid, tintelingen in de vingers 
of handen en/of zw akte in de armen?

Verstoren de symptomen de fijne 
motoriek (schrijven, kleine voorw erpen 

vastpakken of kleding vastmaken)?

Fysio- en/of bezigheidstherapie geven en 
veiligheid van de woning beoordelen. 
Veiligheidsvoorschriften invoeren om 

ischemisch of thermisch letsel te voorkomen.

Functionele beoordeling van de fi jne motoriek 
uitvoeren. Observeren hoe de patiënt knopen 
of een ritssluiting opent en sluit, een draad in 
een naald steekt en zijn of haar naam schrijft. 
Kracht en gevoel in de bovenste ledematen 

beoordelen.

Screeningsvraag: Kreeg u 
sinds de start van de chemotherapie last 
van gevoelloosheid, een tintelend gevoel 

of ongemak in uw  handen of voeten?

Pijn of ongemak 
(bv. een brandend of prikkend gevoel)?

Complete pijnbeoordeling uitvoeren: 
PQRST of andere uitgebreide 

pijnbeoordeling.

Farmacologische middelen voor 
neuropathische pijn overw egen.

Ja

Ja JaJa

Nee Nee



Kernboodschap tot slot 
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6. BELANGRIJKSTE LESSEN EN CONCLUSIE • 06.04

Perifere neuropathie (PN) is een vaak 
voorkomende bijwerking van chemotherapie1,2

• De frequentie en ernst van PN hangen af van het 

type behandeling3

Advies over het beheer van PN voor 
specifieke chemotherapeutische middelen 
moet worden opgevolgd

PN kan een significante beperking vormen 
die zowel lichamelijk als emotioneel welzijn 
aantast en een significante invloed heeft op 
de levenskwaliteit van de patiënt4,5

Vroege diagnose van PN bij uw patiënten 
biedt de beste kans om 
de symptomen onder controle te houden6,7

• Ernstigere PN kan worden voorkomen als PN 

vroeg wordt herkend en beheerd7

De verpleegkundige speelt een sleutelrol in 
de diagnose en het beheer van PN
• De meeste patiënten zouden liever hun 

verpleegkundige benaderen over perifere 

neuropathie dan hun arts

Een verzorger kan patiënten helpen om thuis 
aanpassingen aan te brengen
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