Aandoening

Polyneuropathie
Bij polyneuropathie zijn de uiteinden van de zenuwen in armen en/of benen aangetast.
Soms zijn dat vooral de gevoelszenuwen of de bewegingszenuwen, maar heel vaak komt het samen voor. De spieren en het gevoel
werken dan niet meer zoals het hoort.

Onderzoeken
De neuroloog stelt de diagnose op basis van uw verhaal, het klachtenpatroon en het neurologisch onderzoek.
Soms is er een duidelijk aanwijsbare oorzaak voor de polyneuropathie. Dan is aanvullend onderzoek niet nodig. Is de oorzaak niet
bekend? Dan krijgt u aanvullend onderzoek.

Bloedprikken
Bloedonderzoek is nodig wanneer de huisarts of specialist denkt dat er sprake is van een ziekte.
De arts laat ook bloed prikken om het verloop van de ziekte en het effect van de behandeling te bepalen. Nadat het bloed is
afgenomen, onderzoekt de analist de buisjes met bloed in een laboratorium. De analist vergelijkt uw bloed met een aantal standaard
bloedwaarden. Met deze waarden kan de arts een eerste diagnose stellen.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/bloedprikken

E.M.G. zenuwgeleidingsonderzoek
Bij een E.M.G. zenuwgeleidingsonderzoek meten we hoe snel en hoe goed de zenuwen de signalen of boodschappen doorgeven aan
een spier.

Wanneer u beweegt, geven de zenuwen steeds signalen aan de spieren om samen te trekken en weer te ontspannen. Het EMGonderzoek kan de arts helpen om een aandoening van de zenuwen of van de overgang van de zenuw naar de spier uit te sluiten.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/emg-zenuwgeleidingsonderzoek

Behandelingen
Polyneuropathie is meestal moeilijk te behandelen. Wel kan de arts maatregelen nemen ter ondersteuning.
Maar ook om de klachten te verminderen bijvoorbeeld met medicijnen tegen de pijn. Soms verwijst de neuroloog u naar een
revalidatiearts. Heel soms kan een ziekenhuisopname nodig zijn, bijvoorbeeld als de polyneuropathie het gevolg is van een
ontstekings- of auto-immuunreactie. U krijgt dan een behandeling met ontstekingsremmende medicijnen.

Poliklinieken en afdelingen
Neurologie
Het medisch specialisme Neurologie richt zich op ziekten van het zenuwstelsel (hersenen, ruggenmerg en zenuwen) en de spieren.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/neurologie

Revalidatiegeneeskunde (Tolbrug)
Tolbrug is hét regionale expertisecentrum voor revalidatie in noordoost Brabant.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/tolbrug-revalidatiegeneeskunde
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