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•
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Opzet van de workshop

.   Korte introductie

.   Brochures Bedrijfsartsen

.   Ervaringen bedrijfsartsen

.   Casuïstiek

. Vragen/discussie       



Introductie spierziekten 



Introductiefilm

https://www.youtube.com/watch?v=YDRhCm8

Bai4

https://www.youtube.com/watch?v=YDRhCm8Bai4


Vraag en antwoord

• Hoeveel mensen hebben in Nederland een 

spierziekte? 

• 400.000 

• 200.000

• 100.000

• 50.000



Vraag en antwoord

• Hoeveel verschillende spierziekten 

(neuromusculaire aandoeningen) zijn er?

• 1000

• 600

• 200

• 50



Vraag en antwoord

Wat zijn algemene kenmerken van een 

spierziekte?



Kenmerken van spierziekten
Spierziekten:

• zeldzaam 

• progressief (of intermitterend)

• chronisch 

• Erfelijk

• vaak multisysteem aandoeningen

• Ernst en progressie wisselen per individu

zeer complexe problematiek

klachten verergeren 



Bedrijfsarts en spierziekten



De bedrijfsarts en spierziekten

Bedrijfsartsen zien weinig mensen met zeldzame 

ziekten zoals spierziekten

 Meeste (bedrijfs)artsen hebben beperkte parate 

kennis van (en ervaring met) spierziekten

 Informatie pas nodig op het moment dat men een 

patiënt met een spierziekte heeft.

 Informatie niet makkelijk vindbaar



Brochures voor bedrijfsartsen

• Compacte informatie op maat gemaakt voor BA

• patiënt geeft info zelf aan bedrijfsarts (‘patiënt is 

informatiedrager’)

• Ontwikkelt samen met het NVAB,

• de patiëntenvereniging 

• En in spierziekten gespecialiseerde medici.

• Ontwikkelt naar voorbeeld van de NHG-

huisartsenbrochures voor zeldzame ziekten



Informatie voor de bedrijfsarts

• Bedrijfsartsenbrochures voor FSHD, GBS, MG*, MD* 

en HMSN* (*eind 2016)

• Via NVAB site en www.spierziekten.nl

https://www.nvab-online.nl/richtlijnen-en-kennisdocumenten/multidisciplinaire-richtlijnen-van-derden
https://www.spierziekten.nl/overzicht/facioscapulohumerale-dystrofie/informeer-de-hulpverlener/


Overige relevante info
• Huisartsenbrochures

• (https://www.nhg.org/thema/zeldzame-ziekten)

• Ziektespecifieke pagina’s op www.spierziekten.nl

https://www.nhg.org/thema/zeldzame-ziekten
http://www.spierziekten.nl/


Contact revalidatiearts

De coördinerend revalidatiearts heeft:

• Relevante informatie over individuele patiënt;

• Zicht op belasting versus belastbaarheid en op 

prognose;

• inzicht in revalidatieactiviteiten;

• Veel kennis en ervaring met spierziekten.

• Overweeg altijd verwijzing naar revalidatie

In spierziekten gespecialiseerde medisch specialisten: 

www.spierziekten.nl/zorgwijzer

http://www.spierziekten.nl/zorgwijzer


Ervaringen met spierziekten



Open vraag

• Welke spierziekten komt u in uw praktijk 

tegen?



Relatief veel voorkomende 

spierziekten bij volwassenen

• ALS

• HMSN (hereditaire motore en sensore neuropathie)

• FSHD (Facioscapulohumerale dystrofie)

• MG (Myasthenia gravis)

• Myotone dystrofie (Steinert)

• GBS 

• Duchenne en Becker spierdystrofie

• SMA 



Open vraag

Wat valt u op bij mensen met spierziekten?



Heb aandacht voor:

• Symptomen die niet direct opvallen, zoals:

• Vermoeidheid

• Pijn

• Beperkte belastbaarheid

• Anticipeer op progressief verloop

• Medische afzakkers



Patiënt-ervaringen



Mevrouw A

• 2007: diagnose dermatomyositis (27 jaar oud)

• Werkt 3 dagen in jeugdgezondheidszorg (JGD), 2 

ochtenden op school (schoolmaatschap werker)

• 2008: naar bedrijfsarts van JGD

• Klachten: extreme vermoeidheid, huiduitslag, 

Raynaud (extreem), spierpijn, gebruikt medicatie, 

verder nooit ziek 

• Advies:?



Mevrouw A
• 2009: halve dagen werken bij JGD, werkplek 

ergonomisch aangepast en werk aangepast (geen 

crisisdienst meer), werk op school (2 halve dagen) 

wijzigt niet. Goed samenspel werkgever en 

bedrijfsarts! Gedeeltelijke WIA.

• 2011: Achteruitgang en belandt in rolstoel.

• Naar 2e bedrijfsarts (van school) Duurt vele 

maanden voordat rolstoeltoegankelijk werk daar 

wordt geregeld, maanden gewerkt zonder rolstoel.

• Vraag: hadden de bedrijfsartsen hierin kunnen 

samenwerken (anticiperen)?



Mevrouw A
• 2013 - 14: verder medische achteruitgang: 

Dagindeling: Halve dag werken – thuis geen lunch 

maar slapen – avondeten – om 8 uur naar bed.

• Traject arbeidsrevalidatie (´wat kan nog´) ingezet 

omdat mevrouw graag wil blijven werken

• Eind 2014: advies revalidatiearts: stoppen met 

werken om kwaliteit van leven te houden. 

• 2015: Na acceptatieproces WIA-herbeoordeling

gevraagd (IVA)



Mevrouw A
• Traumatiserende ervaring bij UWV: VA 

neemt mevrouw niet serieus, heeft dossier 

niet gelezen en bagatelliseert problematiek

• Vraag: kan de bedrijfsarts hierin 

bemiddelen? 



Boodschap mevrouw A

• Wees een gelijkwaardige en serieuze 

gesprekspartner



Meneer B

• Sinds 2003: klachten aan benen, diverse 

onderzoeken

• Via bedrijfsarts (via periodiek medisch onderzoek) 

naar internist gestuurd

• 2011: diagnose CIAP (57 jaar)

• Werkt 5 dagen als manager ´veiligheid, 

gezondheid, welzijn´ bij groot telecombedrijf

• Klachten: koude benen, prikkelingen, pijn, 

gevoelloosheid benen, moeilijk lopen, (co 

morbiditeit: tremor)

• Advies:?



Meneer B

• Aangepast werk (niet meer in telecompalen 

klimmen) en werkplek (warmtemat) 

• 2013: tripartite gesprek op initiatief bedrijfsarts: 

Bijna 60 jaar, klachten verergeren, hoe verder?

• Wordt zzp-er, eerste 2 jaar ingehuurd als 

consultent door eigen bedrijf voor 2 dagen/week 

incl. goede vertrekregeling.

• 2016 werkt gemiddeld 3 dagen/week als zzp-er. 



Boodschap meneer B

• Werk actief aan de relatie (niet alleen 

verzuimspreekuur draaien) en denk mee



Meneer C

• 2015: diagnose Myasthenia Gravis

• Werkt 5 dagen per week als verpleegkundige

• Klachten: krachtsverlies in armen, handen en 

benen, dubbel zien, ernstige vermoeidheid. 

• Wisselende ernst van symptomen: soms na 2 uur 

volledig afgepeigerd (verder alleen op bank 

liggen), soms na een halve dag nog met de fiets 

naar huis

• Medicatie: immuunonderdrukkers

• Advies?



Meneer C

• 2015: aangepaste werktijden en aangepast werk 

(meer burowerk)

• 2016: Myasthenia gravis nog niet stabiel, medicatie 

wordt nog aangepast (kan tot 2 a 3 jaar duren)

• Verwachting: na verloop van tijd ziekte stabiel 

(80%), deel van mensen houdt wel symptomen, 

wisselingen in ernst blijft.

• Advies?



Boodschap meneer C

• Houd  preventief vinger aan de pols 

(vraag af en toe hoe het gaat en vraag naar de 

werkbelasting). Men ziet u als vertrouwenspersoon 

en doorgeefluik naar werkgever.



mevrouw D
• Ziekte Melas: mitochondriale myopathie + 

gehoorbeperking + diabetes

• Uitval met Cognitief-mentale uitputting

• Al jaren extreem moe

• Nauwelijks sociaal leven

• Minder gaan werken om vol te kunnen 

houden



mevrouw D
• Prive-omstandigheden gewijzigd 

(gescheiden/verhuisd)

• Werkgever: kan veranderingen niet 

bijhouden. Heeft met haar te doen, maar 

eigenlijk gaat het niet meer

• Vraag: hoe verder??



Vragen? 



Dank voor uw aandacht

zie ook: 

www.spierziekten.nl 


