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An update on chronic idiopathic axonal polyneuropathy

Mw. J.K. Warendorf1, mw. dr. N. Visser2, mw. dr. N.C. Notermans3, dr. A.F.J.E. Vrancken3

SUMMARY
Chronic idiopathic axonal polyneuropathy (CIAP) is 
a slowly progressive axonal polyneuropathy, for 
which no cause is found. The incidence increases 
with age. This disease does not lead to loss of abili-
ty to walk, but can cause mild disabilities and impai-
red quality of life. Risk factors include: metabolic 
syndrome, in particular hypertension and abdominal 
obesity. There is still uncertainty about other risk 
factors such as statin use and vitamin B6 metabo-
lism. Studies thus far seem to support a microvas-
cular etiology. There is no evidence-based therapy 
for CIAP.

SAMENVATTING 
Chronische idiopathische axonale polyneuropathie 
(CIAP) is een langzaam progressieve polyneuropa-
thie, zonder bekende oorzaak. De incidentie neemt 
toe met de leeftijd. De aandoening leidt niet tot rol-
stoelafhankelijkheid, maar geeft wel een verminde-
ring van de kwaliteit van leven en beperkingen in het 
dagelijks leven. Aangetoonde risicofactoren zijn on-
der andere het metabool syndroom en in het bijzon-
der hypertensie en abdominale obesitas. Er bestaat 
nog onduidelijkheid over andere risicofactoren, zo-
als statinegebruik en blootstelling aan vitamine B6. 
Onderzoeken tot nu toe lijken vooral een microvas-
culaire etiologie te ondersteunen. Er is geen bewe-
zen curatieve behandeling voor CIAP.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2017;118(3):87-93)

Chronische idiopathische axonale
polyneuropathie: stand van zaken

INLEIDING
Polyneuropathie is een van de meest voorkomende neurolo-
gische aandoeningen. De prevalentie ligt tussen de 1 en 3% 
en neemt toe met de leeftijd tot meer dan 8% bij personen 
boven de 55 jaar.1 Er zijn veel oorzaken van polyneuropathie 
bekend; de meest voorkomende is diabetes mellitus. Figuur 1 
(pagina 88) toont de frequentie van oorzaken van polyneuro-
pathie in ziekenhuizen in de regio Utrecht.2 De diagnose chro-
nische idiopathische axonale polyneuropathie (CIAP) kan pas 
gesteld worden als een eventuele oorzaak is uitgesloten, en 
komt voor bij 26% van de totale polyneuropathiepopulatie. De 

incidentie van CIAP in Nederland bedraagt 31,6/100.000 per-
soonsjaren in de populatie ouder dan 40 jaar en neemt toe met 
de leeftijd.2 Meestal wordt de diagnose CIAP rond het 60e 
 levensjaar gesteld.2 Gezien de vergrijzing van onze samen-
leving kan een toename van de prevalentie van CIAP en chro-
nische polyneuropathie in het algemeen verwacht worden. 

SYMPTOMATOLOGIE
CIAP heeft een langzaam progressief beloop met symmetri-
sche sensorische of sensomotorische symptomen met een 
lengte-afhankelijke verdeling. De klachten beginnen dus 
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vrijwel altijd aan de voeten, en kunnen uitbreiden naar 
proximaal en soms naar de handen. Sensibele klachten 
staan meestal op de voorgrond, bestaande uit een vermin-
derd (‘op watten lopen’, slapend, verdoofd), strak of koud 
gevoel, tintelingen, en soms neuropathische pijn. Neurolo-
gisch onderzoek toont een combinatie van distaal vermin-
derde vitale sensibiliteit, verminderde of afwezige distale vi-
bratiezin en verlaagde of afwezige achillespeesreflexen. Later 
in het beloop kan ook een verminderde positie- en of bewe-
gingszin gevonden worden en distale zwakte, vooral van de 
teen- en voetheffers.3 Het klinische beeld van CIAP is dat 
van een typische chronische polyneuropathie en is niet goed 
te onderscheiden van vele andere vormen van polyneuropa-
thie, zoals diabetische polyneuropathie. 
In Tabel 1 staan kenmerken in de klinische presentatie die 
wijzen op een andere oorzaak dan CIAP en dus aanleiding 
vormen tot uitgebreider aanvullend onderzoek.4 Bij langdu-
rig vervolg blijkt dat patiënten met CIAP over een beloop 
van meer dan 10 jaar geen ernstige functionele beperkingen 
ontwikkelen en niet rolstoelafhankelijk worden.5 Wel geeft 
de ziekte een vermindering van de kwaliteit van leven door 
vermoeidheid, pijn en beperkingen in het dagelijks leven.6 

DIAGNOSTIEK
Om de diagnose polyneuropathie te stellen dienen er distale 
sensorische of sensomotorische symptomen en afwijkingen 
bij neurologisch onderzoek te zijn.7 Als er reeds een oorzaak 
voor de polyneuropathie bekend is (diabetes, overmatig al-
coholgebruik, nierinsufficiëntie, medicatie, schildklierfunc-
tiestoornissen) met een hierbij passend klinisch beeld, is er 
in het algemeen geen aanvullend onderzoek nodig.4 In de 
overige gevallen is aanvullend onderzoek nodig om een 
eventuele oorzaak te achterhalen en is zenuwgeleidingson-
derzoek van belang om onderscheid te maken tussen een 
axonale of demyeliniserende polyneuropathie. Aangezien er 
meer dan 100 bekende oorzaken van polyneuropathie zijn, 
kan het aanvullend onderzoek het beste gestructureerd 
doorlopen worden. In de Richtlijn Polyneuropathie staat een 
stroomdiagram.4 
Bij een axonale polyneuropathie met geen of weinig progres-
sie gedurende 6 maanden en zonder alarmsymptomen, en 
als mogelijke oorzaken zijn uitgesloten, kan de diagnose 
CIAP gesteld worden. Er bestaan momenteel geen algemeen 
geaccepteerde diagnostische criteria voor CIAP. Tabel 2 
 (pagina 90) toont criteria zoals die in het UMC Utrecht wor-
den gebruikt om tot de diagnose CIAP te komen.

ETIOLOGIE EN RISICOFACTOREN
Zoals de naam aangeeft is de oorzaak van CIAP onbekend.  

Pathologisch onderzoek heeft wel enkele richtinggevende re-
sultaten opgeleverd. Biopten van de nervus suralis bij patiën-
ten met CIAP tonen axonale degeneratie, zonder aanwijzin-
gen voor vasculitis, amyloïdose of inflammatie.3,8,9 Verder 
werd bij CIAP-patiënten verdikking van de lamina basalis 
van endoneuronale vaten aangetoond met deposities, waar-
schijnlijk bestaande uit collageen. Er was hierbij een relatie 
tussen de dikte van de lamina basalis en de aanwezigheid 
van perifeer arterieel vaatlijden. Deze bevindingen kunnen 
wijzen op een microvasculaire etiologie van CIAP. Bij diabe-
tische polyneuropathie wordt ook verdikking van de lamina 
basalis gezien door een toename van het aantal lamellae en 
niet door deposities zoals bij CIAP.10 

Er wordt ook wel gedacht dat CIAP bestaat uit een heteroge-
ne groep aandoeningen met een vergelijkbaar  fenotype. On-
derzoeken hebben zich tot nu toe gefocust op verschillende 
mogelijke oorzaken en risicofactoren voor CIAP, waaronder 
het metabool syndroom of afzonderlijke onderdelen daar-
van, blootstelling aan statines en vitamine B6, en COPD. 
Tevens zou een gedeelte van de patiënten die gediagnosti-
ceerd zijn met CIAP een erfelijke polyneuropathie kunnen 
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Figuur 1. Verdeling oorzaken polyneuropathie. 

^ 14% toxische polyneuropathie (alcoholisch, bij medicatiegebruik, blootstelling aan 
neurotoxische stoffen), 4% metabole polyneuropathie (uremisch, bij 
schildklierfunctiestoornissen), 3% vitamine B12- deficiëntie
# Guillain-Barré syndroom, polyneuropathie geassocieerd met MGUS (‘monoclonal 
gammopathy of undetermined significance’), polyneuropathie geassocieerd met maligniteit of 
neuronale paraneoplastische antilichamen, hiv-geassocieerde polyneuropathie 
* 5% polyneuropathie bij systemische aandoeningen (vasculitis, amyloïdose, sarcoïdose,
bindweefselziekten), 2% idiopathische dunnevezelneuropathie
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hebben. Enkele risicofactoren lijken uitgesloten, waaronder 
een auto-immuunrespons tegen axonale antigenen en vita-
mine C- of E-deficiëntie.6 Verder lijken CIAP-patiënten vaker 
te zijn blootgesteld aan toxische stoffen, zowel werkgerela-
teerd als in de vrije tijd.11 Daarnaast is er mogelijk een asso-
ciatie met hart- en vaatziekten, aangezien patiënten met 
CIAP vaker deze aandoeningen hebben dan gezonde contro-
les.12 Een beperking van al deze verschillende associatiestu-
dies is dat er geen gebruik is gemaakt van uniforme diagnos-
tische criteria voor CIAP.

METABOOL SYNDROOM
In gecontroleerde studies is een associatie tussen het meta-
bool syndroom en CIAP aangetoond.13,14 Het metabool syn-
droom is gedefinieerd als de aanwezigheid van ten minste 3 
van de volgende aandoeningen: pre-diabetes (verhoogd 
nuchter glucose of gestoorde glucosetolerantie), hypertensie, 
abdominale obesitas, dyslipidemie. Er is in verschillende 
studies ook gekeken naar associaties tussen CIAP en losse 

onderdelen van het metabool syndroom. Een review van 
meerdere niet-gecontroleerde studies toonde een associatie 
tussen pre-diabetes en idiopathische polyneuropathie. Hier-
bij werd vergeleken met oude populatiecijfers die waar-
schijnlijk niet meer van toepassing zijn, gezien de toenemen-
de prevalentie van pre-diabetes.15 In gecontroleerde studies, 
waaronder 2 case-controlstudies naar CIAP en 1 prospectie-
ve cohortstudie bij patiënten met pre-diabetes, werd deze 
associatie tussen polyneuropathie en pre-diabetes niet terug 
gevonden.6,14 Daarnaast lijken de verschillen in morfologie 
bij zenuwbiopsie tussen CIAP en diabetische polyneuropa-
thie te pleiten tegen het concept dat CIAP een pre-diabeti-
sche polyneuropathie is, ofschoon zenuwbioptstudies bij 
patiënten met pre-diabetische polyneuropathie ontbreken. 
Pre-diabetes lijkt dus geen onafhankelijke risicofactor voor 
CIAP. Voor andere onderdelen van het metabool syndroom, 
zoals hypertensie en abdominale obesitas, zijn wel associa-
ties met CIAP aangetoond.14 

TABEL 1. Klinische kenmerken die wijzen op een andere oorzaak van de klachten dan chronische 
idiopathische axonale polyneuropathie en aanleiding zijn voor uitgebreider onderzoek.

Verdeling Asymmetrie

Proximale uitbreiding: 
- boven de onderbenen 
- begin aan armen
- hersenzenuwuitval

Beloop Leeftijd onder de 45 jaar bij begin van symptomen

Acuut begin (in dagen tot weken)

Snelle progressie (achteruitgang in dagen tot 6 maanden)

Symptomen Ernstige pijn

Uitgesproken motorische uitval (meer dan teen- en voetheffers)

Vergroeiingen

Autonome verschijnselen:
- Orthostaseklachten
- Gastro-intestinale klachten (met name persisterende obstipatie of diarree)
- Mictiestoornissen (met name incontinentie) 
- Erectiestoornissen
- Veranderd zweten
- Onverklaarde verkleuringen van huid (rood, paars, bleek)
- Siccaklachten
- Pupilafwijkingen (last van fel licht of wazig zien)
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STATINEGEBRUIK
Er bestaan meerdere casereports van patiënten met statine-
geïnduceerde polyneuropathie.16 Gecontroleerde studies la-
ten echter zeer wisselende uitkomsten zien. Twee grote 
cross-sectionele databasestudies vonden geen associatie 

tussen idiopathische polyneuropathie en statinegebruik.16 
In de enige studie waarin wel een associatie werd gevonden, 
lijken de eigen criteria voor idiopathische polyneuropathie 
van de onderzoekers niet goed te zijn toegepast, waardoor 
de uitkomsten onbetrouwbaar zijn.17 Twee studies toonden 
dat patiënten met polyneuropathie, inclusief die met een be-
kende oorzaak, vaker cholesterolverlagers gebruikten dan 
controles.16,18 In de grootste gerandomiseerde studie naar de 
effecten van simvastatinegebruik bij oudere patiënten werd 
echter geen verhoogde incidentie van polyneuropathie ver-
meld.19 Daarnaast is in 2 grote cross-sectionele studies aan-
getoond dat statinegebruik bij patiënten met diabetes melli-
tus juist geassocieerd is met een verlaagde kans op het 
ontwikkelen van diabetische polyneuropathie.20,21 
Er is veel aan te merken op de genoemde studies: inadequa-
te inclusiecriteria (met name voor idiopathische polyneuro-
pathie), geen consequente correctie voor andere risicofacto-
ren voor polyneuropathie (bijvoorbeeld metabool 
syndroom), methodologische beperkingen. Daarnaast is 
slechts in 1 studie adequaat gecontroleerd of de patiënt in-
derdaad een statine gebruikte vóór het begin van de sympto-
men van polyneuropathie, en in deze studie werd juist een 
lager risico op diabetische polyneuropathie bij statine-
gebruik gevonden.21 Concluderend is er onvoldoende bewijs 
voor een associatie tussen statinegebruik en CIAP. Aange-
zien sommige casereports wel een verbetering beschrijven 
na het staken van statines en een terugkeer van de klachten 
bij hervatting van statinegebruik, lijkt het waarschijnlijker 
dat bij enkele patiënten een  idiosyncratische reactie op-
treedt bij blootstelling aan statines. 

VITAMINE B6
In de afgelopen decennia is meer aandacht gekomen voor de 
mogelijke schadelijke effecten van vitamine B6-suppletie, 
door aangetoonde neurotoxische effecten van hoge doserin-
gen pyridoxine in dierstudies (>1 g/dag) en meerdere case-
reports en caseseries van polyneuropathie (vooral senso-
risch atactisch, dus niet het typische CIAP-fenotype) bij 
overmatig pyridoxinegebruik. Dit wordt ondersteund door 
een kleine interventiestudie met 5 gezonde participanten, 
die allen sensorische klachten ontwikkelden na blootstel-
ling aan hoge doseringen pyridoxine (1-3 g).22 De enige ge-
controleerde studie vond dat CIAP-patiënten weliswaar va-
ker vitamine B6-bevattende preparaten gebruikten dan 
controles (31% versus 22%), maar vond geen significant ver-
schil in serumconcentraties, dosering of duur van de expo-
sitie. Na staken van deze preparaten trad slechts bij 10% een 
verbetering op.23 In deze studie werden relatief lage doserin-
gen gebruikt (0,5-200 mg/dag) in vergelijking met de dier-

TABEL 2. Diagnostische criteria voor CIAP.

Voldoet aan alle onderstaande klinische criteria:

1. Distale symmetrische sensibele of sensomotorische 
klachten passend bij polyneuropathie, met begin aan 
benen

2. Bij neurologisch onderzoek symmetrische sensibele of 
sensomotorische uitval, met dikkevezelbetrokkenheid

3. Langzame of geen progressie over 6 maanden, gelei-
delijk begin van symptomen

4. Geen aantoonbare oorzaak bij uitgebreide anamnese, 
neurologisch onderzoek en laboratoriumonderzoek (zie 
onder)

5. Geen aanwijzingen voor erfelijke neuropathie: ne-
gatieve familieanamnese voor polyneuropathie, geen 
vergroeiingen bij neurologisch onderzoek, aanvangsleef-
tijd >45 jaar, eventueel: geen afwijkingen bij genetisch 
onderzoek

6. EMG toont geen demyelinisatie. Indien geen sprake is 
van dikkevezelbetrokkenheid bij onderzoek, met in be-
schouwing nemen van leeftijd van patiënt: aangetoonde 
dikkevezelbetrokkenheid op het EMG

Normale waarden bij laboratoriumonderzoek naar ten 
minste:

- Bloedbeeld
- Bezinkingssnelheid
- Nuchter glucose
- HbA1c
- Kreatinine
- Ureum
- Leverenzymen
- Vitamine B1
- Vitamine B12
- Vitamine B6
- Foliumzuur
- Homocysteïne
- TSH
- Serum en urine M-proteïne
- CK

Op indicatie:

Immunoserologie
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studies en de genoemde interventiestudie. Er zijn echter 
meerdere caseseries van polyneuropathie bij lage doseringen 
pyridoxine (<100 mg/dag). 
In andere observationele studies is de dosisresponsrelatie 
tussen pyridoxine en polyneuropathie niet eenduidig. Daar-
naast zijn er ook patiënten en gezonde controles met hoge 
serumwaarden en langdurige blootstelling aan pyridoxine 
zonder klachten.23 Een mogelijke verklaring voor deze in-
consistente bevindingen is dat de vitameer van vitamine B6 
die gewoonlijk bepaald wordt, niet de juiste maat is voor 
pyridoxineblootstelling. In de meeste ziekenhuizen wordt 
de actieve metaboliet pyridoxal 5’-fosfaat  (PLP) bepaald, 
terwijl een gerandomiseerde studie aantoonde dat concen-
traties van B6-vitameren verschillend reageren op vitamine 
B6-suppletie.24 PLP neemt veel minder toe (10 x) dan pyri-
doxal (50 x) en 4-pyridoxinezuur (100 x). Mogelijk is het 
neurotoxische effect van pyridoxinegebruik dus te wijten 
aan een andere vitameer dan PLP. Een kleine interventiestu-
die toonde een positief effect van PLP-suppletie bij patiënten 
met mogelijke vitamine B6-intoxicatie, wat juist een aanwij-
zing zou kunnen zijn voor een relatief tekort van PLP in 
plaats van een intoxicatie.23 
Een andere mogelijkheid waar nog geen studies naar zijn ge-
daan is dat vitamine B2 een rol speelt in het ontstaan van 
polyneuropathie bij pyridoxinegebruik. Vitamine B2 is een 
cofactor in het vitamine B6-metabolisme. 

COPD
Drie kleine gecontroleerde studies toonden een associatie 
tussen COPD en polyneuropathie. In deze studies was de 
prevalentie van polyneuropathie echter 4 keer hoger dan be-
kende prevalentiecijfers. Dit komt waarschijnlijk doordat de 
diagnose polyneuropathie te veel werd gesteld.25 Bij >60% 
van de patiënten werd de diagnose alleen op basis van een 
afwijkend zenuwgeleidingsonderzoek gesteld. Het is ondui-
delijk of deze patiënten klachten hadden die passen bij poly-
neuropathie en het is de vraag of dan de diagnose poly-
neuropathie terecht wordt gesteld. 
Een Utrechtse case-controlstudie toonde geen verhoogde 
prevalentie van COPD in de CIAP-populatie (n=345). Ook 
de ernst van COPD verschilde niet tussen de CIAP-patiën-
ten en de controles.25 Er lijkt dus geen associatie tussen 
CIAP en COPD te zijn.

CIAP EN ERFELIJKE POLYNEUROPATHIE
De laatste jaren is duidelijk geworden dat sommige  erfelijke 
polyneuropathieën, zoals Charcot-Marie-Tooth type 2 
(CMT2), X-gebonden Charcot-Marie-Tooth en transthyreti-
ne familiaire amyloïdpolyneuropathie (TTR-FAP), zich kun-

nen uiten als een axonale polyneuropathie vergelijkbaar met 
CIAP. De onderscheidende klinische kenmerken voor erfelij-
ke polyneuropathie, zoals uitgesproken motorische uitval, 
jongere leeftijd bij ontstaan van symptomen en vergroeiin-
gen, zijn dus niet altijd aanwezig, of ontstaan soms pas later 
in het beloop.26 Ook is er niet altijd een duidelijke familiaire 
belasting (de-novo mutaties komen bij CMT tot 20% voor).27 
Erfelijke polyneuropathie wordt dan ook initieel vaak gemist 
(tot 40% bij patiënten met ongeclassificeerde polyneuropa-
thie).28 Er zijn geen studies gedaan naar het voorkomen van 
bekende veroorzakende mutaties voor erfelijke polyneuropa-
thie bij patiënten met CIAP. Evenmin zijn er studies gedaan 
naar het nut van nieuwe technieken bij genetische diagnos-
tiek, zoals ‘whole exome sequencing’, bij CIAP. Het is dus 
mogelijk dat een deel van de patiënten met CIAP eigenlijk 
een erfelijke polyneuropathie heeft. De verwachte opbrengst 
van genetische diagnostiek bij CIAP-patiënten is echter laag, 
aangezien deze opbrengst bij patiënten met een klinische di-
agnose van CMT2 slechts 17-35% is.27 

THERAPIE
Er zijn momenteel geen curatieve behandelingen voor CIAP. 
Wel is vaak symptomatische behandeling geïndiceerd, be-
staande uit pijnstilling en eventueel mechanische hulpmid-
delen via een revalidatiearts, zoals een enkel-voetorthese. Er 
zijn geen gerandomiseerde studies beschikbaar over pijnstil-
ling bij CIAP-patiënten.29 Aanbevelingen worden gedaan op 
basis van studies bij diabetische polyneuropathie, aangezien 
er weinig studies zijn uitgevoerd bij andere vormen van po-
lyneuropathie. In het kleine aantal studies bij andere vor-
men van polyneuropathie lijken de uitkomsten wel vergelijk-
baar met diabetische polyneuropathie (behalve bij 
hiv-geassocieerde polyneuropathie). Middelen van eerste 
keus zijn tricyclische antidepressiva (amitriptyline, nortrip-
tyline), pregabaline, gabapentine en duloxetine. Tramadol 
en oxycodon zijn middelen van tweede keus.4,30 Welk mid-
del als eerste gestart wordt, is een individuele keuze, en is 
afhankelijk van comorbiditeit, interacties en leeftijd. Combi-
natietherapie kan overwogen worden bij onvoldoende effect 
van monotherapie. Gezien de mogelijke microvasculaire 
etiologie van CIAP zouden toekomstige studies zich kunnen 
focussen op het behandelen van bekende risicofactoren voor 
microvasculaire complicaties. 

CONCLUSIE 
CIAP is een langzaam progressieve axonale polyneuropathie 
en is een diagnose per exclusionum. De incidentie neemt 
toe met de leeftijd. Er zijn geen bewezen curatieve behande-
lingen voor CIAP. De huidige behandeling is symptomatisch 
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en bestaat uit pijnstilling en eventueel hulpmiddelen. Met 
name het metabool syndroom, en sommige onderdelen 
hiervan, lijken risicofactoren voor CIAP. Dit zou kunnen 
duiden op een microvasculaire etiologie van CIAP. Patholo-
gisch onderzoek lijkt deze hypothese te ondersteunen. 
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