
        
 

Beknopt Medisch Dossier 

 
Patiënte is een 28 jarige Nederlandse vrouw met klachten van tintelingen in haar benen (voeten, 
onderbenen en bovenbenen) sinds begin 2017.  
In juli 2018 verwees de huisarts patiënte naar de internist vanwege tintelingen in haar benen sinds 1,5 
jaar bij een laag vitamine B12 (87). Daarnaast had de patiënte spierpijnen, spierkrampen en 
onwillekeurige spierbewegingen. Ze had met name een branderig gevoel onder de voeten en in de 
kuiten. Sinds kort waren ook trillingen van de spieren in de bovenarmen erbij gekomen. Lichamelijk 
onderzoek en bloedonderzoek toonde geen afwijkingen. 
 In augustus 2018 kwam de patiënte terug bij de internist. Vitamine B12 suppletie middels tabletten had 
geen effect gehad op haar klachten. De internist gaf aan dat hij niks voor haar kon betekenen en verwees 
haar naar de neuroloog.  
Vanaf augustus 2018 werd de patiënte gevolgd door de neuroloog. Ze had continue een doof gevoel, 
tintelingen en een brandend gevoel vanaf de onderkant van haar voeten door haar hele onderbenen tot 
aan haar knieën. Daarnaast had ze stekende pijn in de onderbenen (links>rechts) ’s nachts erger dan 
overdag. Ze sliep daardoor ook slecht. Ze had een paar keer per week krampen in benen, armen, voeten, 
polsen en vingers met name in de avond. De huisarts zou ook fasciculaties gezien hebben en patiënte 
had zelf aangegeven trillinkjes onderhuids in haar armen en benen minimaal 10 keer per dag te hebben. 
Ze ervaarde ook af en toe tintelingen in haar vingers van haar linker hand en stijfheid waardoor het 
moeilijker was om haar hand te bewegen. Haar linker been voelde soms stijver dan haar rechter been bij 
lopen. Lichamelijk onderzoek liet geen fasciculaties zien; sensibiliteit en motoriek waren intact. MRI 
myelum liet geen aanwijzingen voor een myelopathie zien. De neuroloog concludeerde dat de patiënt last 
had van paresthesieën en brandende pijn in haar voeten en onderbenen (links>rechts), differentiaal 
diagnostisch het gevolg van een vitamine B12 deficiëntie. Er waren geen aanwijzingen voor een 
polyneuropathie of een myelopathie. Amitriptyline 10mg (tot februari 2019) werd gestart en dit leek in het 
begin een goed effect op de pijn te hebben. In december 2018 had de patiënt ook een pijnlijke huid bij 
aanraken van de benen. In februari 2019 werd een EMG verricht die geen aanwijzingen voor een 
(dunnevezel) neuropathie liet zien.  
 
In maart 2019 heeft huisarts ook bloed geprikt op ziekte van Lyme (Borrelia IgM negatief en Borrelia IgG 
positief) Ze had in 2011 een tekenbeet opgelopen en een Erythema Migrans in de knieholte gezien . Ze 
heeft een kuur doxycycline 100mg 2dd1 tablet gedurende 4 weken gebruikt. 
In mei 2019 kwam de patiënte terug bij de neuroloog. Klachten waren aspecifiek voor ziekte van Lyme of 
MS, MRI aangevraagd. MRI hersenen en lumbale wervelkolom (juli 2019) lieten geen afwijkingen zien. 
De neuroloog heeft ook een ruggenprik geopperd, maar patiënte was huiverig hiervoor en heeft 
uiteindelijk niet plaats gevonden. 
Doordat de brandende pijn toe nam, had de huisarts pregabaline gestart, wat de eerste weken een goed 
effect had (pijn bijna weg) maar later kwamen de klachten toch weer terug.  
In juli 2019 kwam de patiënte terug op controle bij de neuroloog. Zijn diagnose:  idiopathische 
gevoelsstoornis. Ze werd daarop verwezen naar het academisch ziekenhuis.  
Juli 2019 bezocht de patiënte de poli infectieziekten in het academisch ziekenhuis op verdenking van 
Lyme. Haar klachten op dat moment waren tintelingen en slapend gevoel van benen en voeten. Het 
laatste anderhalf jaar had ze daarbij pijnscheuten in de benen en doof gevoel vanaf de navel ontwikkeld. 
Ze had het gevoel of haar benen en voeten in brand stonden. Kleding voelde gevoelig op de huid. In haar 
voeten ervaarde ze speldenprikken. Ze had nog wel af en toe ook spasmen in die mondhoek.. Lichamelijk 
onderzoek en bloedonderzoeken (inclusief IgA totaal, anti-tTG (IgA), anti-endomysium (IgA), HIV, 
treponema pallidum antistoffen) liet geen afwijkingen zien. de infectioloog concludeerde dat de 
vermoeidheid en pijn in de benen waarschijnlijk werden veroorzaakt door een onvoldoende gesuppleerde 
vitamine B12 deficiëntie en adviseerde om langdurige parenteraal te blijven suppleren waarop werd 
gestart met Vitamine B12 injecties. Ziekte van Lyme werd onwaarschijnlijk geacht.  



        
 
Vanaf juli 2019 bezocht de patiënte de pijnpoli in het eerste ziekenhuis. Op dat moment gebruikte ze 
pregabaline 75mg 2dd. MRI van de cervicale en thoracale wervelkolom (september 2018) en MRI 
lumbale wervelkolom en hersenen (juli 2019) lieten geen afwijkingen zien. De anesthesioloog 
concludeerde dat de patiënt idiopathische pijn en sensibiliteitsstoornissen aan beide onderbenen/voeten, 
mogelijk als gevolg van Lyme had. Hij schreef een TENS apparaat voor, dit had geen effect. De laatste 
afspraak was in augustus 2019.  
Op dit moment heeft ze nog altijd pijn in beide benen (links = rechts). Dit is een brandende pijn, alsof ze 
kokend water over haar benen krijgt. Gemiddeld NRS 8 en de meeste heftige pijn NRS 10. Op het 
moment dat de pijn heel erg wordt begint het brandend en daarna gaat het over in een verdoofd gevoel. 
Het kan ook zijn dat het brandend en verdoofd tegelijk is. Dit duurt minimaal een paar uur. Tijdens 
wandelen krijgt ze speldenprikken in haar voeten. Een strakke spijkerbroek lokt een niet te verdragen 
brandende pijn uit in de bene en moet deze uitdoen. Een sportlegging en een panty gaat beter. Koud 
weer, massage , het tegen elkaar houden van de voeten of voeten lokken alle ook pijn uit. De enige 
situatie dat ze geen pijn heeft is als ze aan de rand van het zwembad in het water hangt en echt 
gewichtloos is. De pijn komt echter direct weer terug bij uit het water komen. Als ze in bed ligt heeft ze 
geen last. Benen hoger leggen verminderd ook de pijn. Bij het op haar rug liggen met haar benen 
omhoog (zoals ze geboren is) heeft ze de minste pijn. Ze voelt zich niet gelimiteerd in bewegen. Door de 
pijn kan ze zich minder concentreren en minder van dingen genieten. Sinds de zomer van 2019 heeft ze 
ook tintelend en kloppend gevoel in de vingertoppen en ook een brandend gevoel (NRS 6).  
Inslapen is nog steeds een paar keer per week een probleem, maar niet meer zoals voorheen. De 
overgang van haar onderrug naar haar billen voelt ook vaak kloppend aan, vooral in de ochtend. Haar 
vriend geeft ook aan dat het helemaal vast aanvoelt (links>rechts). Een vlakke hand op de onderrug 
houden doet heel veel pijn wanneer er druk wordt gegeven, met enkel de vingertoppen is dit minder. Ze 
geeft ook aan dat haar rechter schouder hoger en meer naar voren staat. Bij haar heupen staat haar 
linker heup meer naar achteren ten opzichte van rechts. Alsof het scheef gegroeid is.  
 
Medische voorgeschiedenis:  
Geboren in stuitligging, met ook clavicula fractuur. Na de geboorte bleven haar benen omhoog staan, 
maar röntgenfoto van het bekken is toen niet gelukt. Is vanzelf goed gekomen.  
jan 2018  eenzijdig auto-ongeval  op snelweg (130km/h in de vangrail door gladheid), nagekeken door 
huisarts. Hierna zijn de klachten erger geworden.  
Qua buitenland bezoeken: ze heeft in 2016 Bali en Australië bezocht.  
In 2016 had ze een scheef hangende mondhoek, deze is vanzelf weer overgegaan. 
 
Bezoeken aan specialisten en overige behandelaars: Perifeer ziekenhuis  Internist (juli 2018): start 
vitamine B12 supplementen. Advies: verwijzing neuroloog   
Neuroloog (Aug 2018 – Jul 2019): geen aanwijzingen voor polyneuropathie of myelopathie. Klachten niet 
specifiek voor Lyme of MS.  
Pijnkliniek (juli 2019 – Aug 2019): TENS geprobeerd, geen effect  
Academisch ziekenhuis: Internist-Infectioloog (Jul – Sept 2019): vermoeidheid en pijn in haar benen 
waarschijnlijk door een onvoldoende suppletie van vitamine B12 deficiëntie en had langdurig injecties te 
blijven toedienen aangeraden. Ziekte van Lyme onwaarschijnlijk.  
Fysiotherapie (2019): mogelijk piriformis syndroom. Geen effect van behandeling 
Revalidatie (Apr – Sept 2019): psychologische ondersteuning, fysiotherapie, manueel therapie en dry 
needling. De pijnklachten zijn nog steeds onveranderd aanwezig.  
Acupunctuur (Jan – Maart 2020): geen effect 
Osteopaat (jul-okt 2020) geen effect 
  



        
       
Medicatie voorgeschiedenis: 
2018  Amitryptiline 10mg 1d1 .Hielp aanvankelijk goed 
2018  Cyanocobalamine 1000ug tabl 1d1t. ongeveer 6 maanden gebruikt 
2019 Pregabiline 75mg 2d1 
2019  Vitamine B12 injecties startdosis 2 per week 10 stuks in de periode juli en aug 
Perioden van oktober 2019 tot maart 2020 4 injecties Vitamine B12. Daarna overgegaan op 
Cyanocobalamine 1000ug zuigtabletten. 
2020 Medicinale cannabisolie ( CBD-THC combinatie) na aantal weken gestaakt ivm bijwerkingen 
2021  Nortryptiline 10mg 1d1 
 
Actuele medicatie: 
Nortryptiline 10 mg 1d1 
Hydroxycobalamine 1000ug inj. 1 per 2 maanden 
 
Laboratorium onderzoeken (afwijkende waardes zijn dik gedrukt): 
Maart 2018: Vit B12 87, Creat 95 
Juli 2018: CRP 3, Hb 8.9, Ht 0.43, MCV 86, Tromb 342, leuco’s 5.2, Na 142, K 3.8, Creat 78, chl 103, 
bicarb 22.7, ca 2.24, Fosf 1.12, Magn 0.82, Urinez 0.26, LDH 157, CK 61, Chol 4.8, alb 43, Alfa 1 glon 
3.1, Alfa 2 glob 5.9, Beta glob 8.2, Gamma glob 10.9, TSH 1.65, fT4 17.2, PTH 3.5, Vit B12 400, Foliumz 
13.5, Vit D 95.2. Anti-parietale cellen neg, Anti-IF neg, ANA neg, Anti-dubbelstrengs DNA neg 
Juli 2019: Vit B1 153, Vit B6 89, Vit B12 208, MMA 136, Foliumz 5.8, ferr 26, gluc 4.7, Zn 11, Borrelia IgM 
neg, IgG pos, Anti-parietale cellen neg, Anti-IF neg. Calprotect <30, Anti-tTG neg, HIV 1,2 Ag neg + p24 
ag neg, Treponema pallid neg 
Nov 2018: Vit B12 301 
Mrt 2019: Vit B12 257 
Okt 2019: Vit B12 605 
Jan 2020: Vit B12 314  
Jan 2020: CMV IgA neg, IgG pos, Borrelia IgM neg, IgG pos 
 


