
Fysische geneeskunde

Perifere zenuwaandoeningen
gepaard met kracht en pijnverlies
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Wat bedoelen wij 
met zenuwpijn?
Door een beschadiging van het zenuwstelsel 
(hersenen, ruggenmerg of andere zenuwen) 
kan er een specifieke pijn ontstaan: 
zenuwpijn of neuropathische pijn. 

Sommige patiënten hebben het gevoel dat 
er “miertjes kruipen onder de huid”. Dit 
zijn paresthesieën: tintelingen veroorzaakt 
door de zenuwbeschadigingen. Anderen 
beschrijven de pijn als jeuk, voosheid of een 
brandende of stekende pijn, ...

Deze pijn kan continu aanwezig zijn of enkel 
in aanvallen optreden.

Verder kan de pijn erger worden bij druk, 
koude of warmte. Soms is zelfs een lichte 
aanraking voldoende om zenuwpijn te 
krijgen waardoor sommige patiënten 
zelfs de druk van hun kleding niet kunnen 
verdragen. Het kan zijn dat ook andere 
functies van de zenuw ontregeld geraken 
waardoor bv. de gevoeligheid sterk vermin-
derd of zelfs afwezig is.

Wat zijn mogelijke 
oorzaken? 
Zenuwpijn kan ontstaan door:
• een lokaal letsel (bv. na operatie,  

een snijwonde, een hersenberoerte,  
een hernia in de rug of nek, een 
amputatie, ...)  

• een algemene zenuwaantasting door 
vitaminetekorten, chemotherapie of 
suikerziekte (diabetes)

Hoe behandelen wij 
zenuwpijn?
 
Neuropathische pijn reageert in het 
algemeen niet goed op de gewone pijn-
stillers, zoals paracetamol of aspirine of 
morfineachtige middelen. 

We behandelen deze zenuwpijn meestal 
met middelen die ook voor de behandeling 
van depressie of epilepsie worden gebruikt. 
In sommige gevallen kan via specifieke 
infiltraties getracht worden om de pijn te 
verzachten.
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Heb je vragen?
Je kan hiervoor terecht bij onze fysisch 
artsen. Zij helpen jou graag verder 
tijdens een eerste consultatie.

Een afspraak maken kan telefonisch via 
03 880 91 90.
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