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Neuralgische Amyotrofie
Er zijn aandoeningen waar je als ergotherapeut niet vaak mee te maken krijgt. Neuralgische Amyotrofie
is er zo een. Wat het is en welke ergotherapeutische begeleiding op zijn plaats is, wordt uitgelegd in
onderstaand artikel.
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tane ontsteking van het perifere zenuwstel-

beweeglijkheid van de schouder is er een ver-

Mevrouw X wordt door de neuroloog verdacht
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revalidatiearts, de fysiotherapeut en de ergo-

patiënten hun normale activiteiten geforceerd

therapeut. Direct daarna vindt een multidis-
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impingement (beschadiging van acromion,
humeruskop en tussenliggende weke delen)
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Om de patiënt in staat te stellen de voor hem belangrijke activiteiten te blijven
uitvoeren is soms een hulpmiddel of aanpassing wenselijk
en activatie van de rotatorcuff.2 Functiemoge-

den gewerkt aan het geleidelijk opbouwen

lijkheden worden in kaart gebracht. Deze

van de belasting op geleide van pijn en ver-

Oproep

bevindingen worden besproken met de ergo-

moeidheid.

Wij komen graag in contact met ergotherapeuten

therapeut en zijn bepalend voor de manier

die bekend zijn met het ziektebeeld en/of

waarop activiteiten kunnen worden uitge-

Ergonomie

NA-patiënten in behandeling hebben (gehad).

voerd in de beginsituatie van de behande-

Samen met de patiënt wordt bekeken hoe de

Bij deze het verzoek contact op te nemen per

ling.

functionele mogelijkheden kunnen worden

e-mail: y.vandenelzen@reval.umcn.nl

toegepast in het dagelijks handelen. Dit bete-

of m.vanasperen@reval.umcn.nl

Bij observatie blijkt dat mevrouw X haar rech-

kent dat tijdens het uitvoeren van activiteiten

of per telefoon 024 - 361 48 92.

terschouder continu optrekt en armbewegin-

slechts die bewegingen worden gebruikt, die

gen, die niet vanuit de schouder kunnen wor-

iemand kan uitvoeren zonder pijn en com-

den gemaakt, compenseert vanuit haar romp.

pensatie. Ver en hoog reiken is in de begin-

De uiteindelijke doelstelling is dat de patiënt

Haar rechterschouder wordt hierdoor overbe-

situatie bijvoorbeeld vaak niet of slechts kort-

de regie over zijn eigen leven herwint en

last, ondanks dat veel handelingen nu door

durend mogelijk. Het gevolg is dat een aantal

tevreden is over de nieuwe situatie.

links worden overgenomen. De schouder- en

activiteiten tijdelijk (of blijvend) niet meer of

nekspieren zijn enorm gespannen en mevrouw

op een andere manier moet worden uitge-

Om de behandeling van Neuralgische Amyo-

heeft continu pijn.

voerd. Aandachtspunt hierbij is dat de aan-

trofie in zowel de acute als de herstelfase te

gedane spieren veel sneller vermoeid zijn en

verbeteren zullen de komende jaren in het

er dus eerder moet worden gerust.

UMC St Radboud meerdere projecten gaan

Om deze vicieuze cirkel te doorbreken moet
mevrouw leren te ontspannen en dit zowel in
rust als tijdens activiteiten toe te passen. Bij

De patiënt krijgt informatie hoe hij ont-

lopen gericht op scholing, onderzoek en het

de ergotherapie wordt samen met mevrouw

spannen kan zitten of liggen. Ontspannings-

ontwikkelen van een multidisciplinaire richt-

gekeken hoe zij dit kan toepassen in haar

oefeningen, feedback via een spiegel, instruc-

lijn.
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