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Inleiding 

Zenuwechografie wordt de laatste jaren in toenemende mate gebruikt om aandoeningen van het 

perifere zenuwstelsel te onderzoeken [1]. Door het gebruik van echokoppen met hoge insonantie 

frequenties, meer geavanceerde scantechnieken en software voor signaalanalyse is de resolutie 

van het echobeeld van kleine oppervlakkige structuren, zoals perifere zenuwen, sterk verbeterd. 

Traditioneel wordt de functie van een perifere zenuw onderzocht door middel van gedegen 

klinisch en meestal ook elektrofysiologisch onderzoek. Het elektrofysiologisch onderzoek kan 

echter beperkt worden door vet of oedeem. Daarnaast verdragen sommige patiënten dit 

onderzoek slecht. Door echografisch onderzoek (met aandacht voor de morfologie van de 

zenuwen en de structuren daar omheen) te combineren met elektrofysiologisch onderzoek 

verbetert de diagnostiek van perifeer zenuwletsel [2,3] en kan het bijdragend zijn aan het inzicht 

in de pathofysiologische achtergrond van bepaalde mono- en polyneuropathieën. Een andere 

mogelijkheid om zenuwen af te beelden is MRI onderzoek. Echografie heeft ten opzichte van MRI 

als voordeel dat het aspect van zenuwen snel en over een groot gebied beoordeeld kan worden 

[4]. Daarnaast is het uiterst patiëntvriendelijk, goedkoop, breed beschikbaar en geeft het een 

beoordeling over het weefsel in statische en dynamische fase. Zenuwechografie is echter wel 

sterk afhankelijk van de vaardigheid van de onderzoeker, waarbij goede kennis van de anatomie 

onontbeerlijk is. 

Echotextuur 

De echostructuur van normale zenuwen werd voor het eerst beschreven in de jaren 80 door 

Fornage [5]. Zenuwen zijn op transversale coupes zichtbaar als ovale structuren met intern een 

honingraatpatroon, zoals in figuur 1 en 2 [5]. Op longitudinale coupes zijn ze te zien als 

buisvormige structuren met intern een gelamelleerd patroon, zoals in figuur 2 [5]. 

Het is belangrijk zenuwen van pezen te onderscheiden. Pezen hebben een fijnere structuur, zijn 

vaak meer hyperechogeen, wat verandert onder beweging van de betreffende pezen of van de 

transducer. Het is mogelijk om nagenoeg alle zenuwen in beeld te brengen, ook kleine zenuwen 

zoals bijvoorbeeld de n. radialis superficialis en de n. peroneus (fibularis) superficialis [6]. De 

plexus brachialis kan ook voor een belangrijk deel echografisch in beeld worden gebracht [7-9]. 

Zenuwen zijn in de armen over een langer traject te visualiseren dan in de benen. Er zijn 5 

belangrijke pathologische veranderingen die middels zenuwechografie beoordeeld kunnen 

worden: zenuwverdikking, toename van grootte van de fascikels, verdikking van het epineurium, 

veranderingen in echodensiteit en toename van doorbloeding, hetgeen wij "hypervascularisatie" 

zullen noemen. Daarnaast is echografie geschikt om structurele afwijkingen aan te tonen 

(anatomische variant, cyste, hematoom, tumor, synovitis) [10,11]. Voor het meten van 

zenuwverdikking wordt gebruik gemaakt van verschillende software analyses: "ellipse" en 

"continuous trace boundary". Hierbij wordt op de transversale afbeeldingen de oppervlakte van 

de zenuw gemeten binnen de hyperechogene rand. De vascularisatie van zenuwen kan goed 

beoordeeld worden met behulp van kleuren of power Doppler echografie. 
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De indicaties voor het gebruik van zenuwechografie zijn beschreven in tabel 1. Tabel 2 geeft een 

overzicht van aandoeningen die gepaard kunnen gaan met zenuwverdikking. Hieronder worden 

de echografische bevindingen bij een aantal neuropathieën beschreven. 

Mononeuropathieën 

Carpale tunnelsyndroom 

Het carpale tunnelsyndroom (CTS) is echografisch gezien de meest frequent bestudeerde 

mononeuropathie. Buchberger beschreef als eerste dat er een toename kan worden gezien van 

de transversale oppervlakte van de n. medianus vóór de ingang van de carpale tunnel [12]. Deze 

bevinding is door verscheidene andere onderzoekers bevestigd, maar veel van deze studies 

hebben methodologische tekortkomingen [13,14]. Een van onze studies liet zien, dat de 

diagnostische waarde van echografie vergelijkbaar is met geleidingsonderzoek [15]. Bij ongeveer 

40-50% van de patiënten met typische CTS klachten en een negatief zenuwgeleidingsonderzoek 

bleek de zenuwechografie van de n. medianus ter hoogte van de pols wel afwijkend [15]. Deze 
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Figuur 1. Voorbeeld van een transversaal echobeeld van een zenuw. Conform het histologische preparaat is er een 

honingraat structuur te zien. 
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Figuur 2. Echobeeld van n. medianus thv carpale tunnel in dwarse (links) en lengte richting (rechts)
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studie gaf tevens aan dat de combinatie van beide onderzoeken de sensitiviteit en specificiteit 

niet verhoogt [15]. Een oppervlakte van de n. medianus ter hoogte van carpale tunnel van ³11 
2mm  wordt in het algemeen als afwijkend beschouwd [11]. In de literatuur is discussie ontstaan 

of het meten van de ratio (oppervlakte n. medianus ter hoogte van de carpale tunnel ingang / 

oppervlakte n. medianus ter hoogte van 1/3 van de onderarm) een betere maat is voor de 

diagnose CTS [16-18]. Inmiddels is er door de American Association of Neuromuscular & 

Electrodiagnostic Medicine (AANEM) een evidence based richtlijn t.a.v. de diagnostische waarde 

van echografie bij de diagnose CTS gemaakt, waarbij geconcludeerd wordt dat echografie een 

betrouwbaar diagnostisch instrument is voor het vaststellen van deze diagnose (niveau A) [19]. 

De normaalwaarden voor echografische onderzoek naar CTS staan in figuur 3. 

Daarnaast zijn er een aantal oorzaken voor compressie van de n. medianus bekend. Congenitale 

afwijkingen, zoals een aberrante flexor spier van de wijsvinger, een persisterende a. mediana of 

een n. medianus bifidus kunnen de ruimte in de carpale tunnel verkleinen [10,11]. Verworven 

stoornissen zijn: tendosynovitis van de flexor pezen (bij 20% van de patiënten), ganglion, lipoom, 

vasculaire tumoren en amyloidose. Het kan nuttig zijn de diameter van de n. medianus in de 
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Tabel 1. 

Indicaties voor echografie

Mononeuropathieën

Polyneuropathieën

Traumatische veranderingen

Tumoren

Hulpmiddel bij interventies

Compressie neuropathieën

Erfelijk en verworven

Direct traumatisch of postoperatief

Schwannoom, neurofibroom, ganglion, cyste

Lokale anesthesie, corticosteroïd injectie

Tabel 2. Neuropathieën die kunnen leiden tot verdikking van de zenuw(en)

Drukneuropathie

Erfelijke neuropathieën

Erfelijke drukneuropathie

Hereditaire motorische en sensorische neuropathieën

Neuropathie bij de ziekte van Refsum

Neuropathie bij familiale amyloidose

Inflammatoire neuropathieën

Chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie

Multifocale inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie 

Multifocale motore neuropathie

Gelokaliseerde hypertrofische neuropathie

Neuropathie bij lepra

Verworven amyloid neuropathie

Neuropathie bij sarcoidose

Neuropathie bij acromegalie 

Neuropathie bij neurofibromatose

Perifere zenuw tumoren 
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onderarm te meten [16-18]. Bij patiënten met CTS klachten en een verdikte n. medianus in de 

onderarm, dient men onder andere aan een hereditaire of verworven inflammatoire 

polyneuropathie te denken. Daarnaast kan het beoordelen van vascularisatie van de n. medianus 

thv de carpale tunnel ook zinvol zijn [20]. Hypervascularisatie van de n. medianus thv de carpale 

tunnel kan wijzen op een ernstiger CTS. De huidige studies hiernaar hebben echter meerdere 

methodologische tekortkomingen en gebruikten vaak het geleidingsonderzoek als referentie, 

waardoor de diagnostische waarde van echografie niet vergeleken kan worden met het 

geleidingsonderzoek [20].  

Hoge resolutie echografie na CTS operatie 

Wat gebeurt er met de zenuwdikte na een CTS operatie? Uit een vervolgstudie van 79 patiënten 

met CTS bleek dat de dikte van de n. medianus ter hoogte van de proximale carpale tunnel 
2 2duidelijk afnam. De dikte nam af van gemiddeld 14 mm2 (IQR 12-16 mm ) naar 11.5 mm  (IQR 

211-13.5 mm ) (p<0.0001), terwijl dit niet gebeurde als er geen operatie plaatsvond [11]. Vijftien 

procent van de patiënten hielden na een operatie veel klachten, ondanks het feit dat de dikte 

van de n. medianus bij 60% van deze patiënten duidelijk afnam [15]. Waarschijnlijk spelen bij 

deze patiënten groep andere klachten, zoals persisteren van spierpijn, gewrichtspijn en 
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Figuur 3. Overzicht van protocollaire meetpunten en normaalwaarden voor onderzoek naar CTS. Een oppervlakte 

van de n. medianus ter hoogte van de carpale tunnel van >11 mm2, wordt als afwijkend beschouwd. 

Tevens kan men de ratio bepalen tussen oppervlakte van n. medianus ter hoogte van carpale tunnel en 

ter hoogte van 1/3 onderarm, een ratio >1.5 wordt als afwijkend beschouwd. Indien de n. medianus ter 

hoogte van onderarm verdikt is, dient men te denken aan hereditaire of verworven inflammatoire 

neuropathieën. Daarnaast kan men ook de vascularisatie van de n. medianus op deze punten beoordelen 

en dient men bedacht te zijn op anatomische varianten. 
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littekenpijn een rol. Het lijkt in ieder geval niet nuttig om dergelijke patiënten opnieuw aan 

operatie bloot te stellen. Verdere onderzoeksvragen, zoals bijvoorbeeld: "Is het ligamentum 

transversum volledig gekliefd?", dienen bij deze patiëntengroep beantwoord te worden. 

Ulnaropathie ter hoogte van de elleboog 

Het elektrofysiologisch onderzoek bij patiënten met een ulnaropathie ter hoogte van de elleboog 

is nogal eens fout-negatief (soms tot 30%). Daarbij komt dat de meest gevonden afwijking, een 

motorische geleidingsvertraging over de elleboog, door accumulatie van meetfouten een niet 

altijd betrouwbare bevinding is. De differentiële diagnose omvat met name een ulnaropathie ter 

hoogte van het kanaal van Guyon, een laesie van de onderste plexus brachialis en een C8 

radiculopathie. Een additionele test voor het vaststellen van een ulnaropathie ter hoogte van de 

elleboog is daarom belangrijk. Uit eigen onderzoek bleek echografie, door het aantonen van 

verdikking van de nervus ulnaris, een accurate aanvullende test te zijn naast het elektro-

fysiologisch onderzoek bij patiënten met een ulnaropathie ter hoogte van de elleboog [21]. Bij 56 

gezonde personen werd de n. ulnaris opgemeten. Er was geen sekse, leeftijd of links/rechts 

verschil voor de normaalwaarden bij gezonde controles. De afkapwaarden voor afwijkende 

diameter van de n. ulnaris ter hoogte van de elleboog in longitudinale richting zijn: 2 cm 

proximaal van de sulcus >2,5 mm, precies in sulcus >2,4 mm en 2 cm distaal van de sulcus >2,6 

mm. De sensitiviteit bedroeg 80% met een specificiteit van 91%. De verdikking kan zowel onder, 

in of boven de sulcus optreden (figuur 4). Vaak is er een geleidelijke verdikking van de n. ulnaris, 

soms treedt er een plotse kaliberwisseling op (figuur 5). De diagnostische winst bleek het grootst 

bij patiënten met een motorische geleidingsvertraging, zonder blok over de elleboog en bij 

patiënten met niet lokaliserende afwijkingen tijdens elektrofysiologisch onderzoek [21]. De 

normaalwaarden voor echografische onderzoek naar ulnaropathie staan in figuur 6. De 

afkapwaarde voor een afwijkende oppervlakte van de n. ulnaris in transversale richting t.h.v. de 
2sulcus is: >9 mm . Vervolg onderzoek toonde eerder ook al dat een meer uitgesproken verdikking 

van de n. ulnaris ten tijde van de diagnose geassocieerd was met een slechtere klinische uitkomst 

[22]. Waarschijnlijk blijft de morfologie van de zenuw intact bij "pure" demyelinisatie, die soms na 

een compressie optreedt. Inmiddels zijn de diagnostische bevindingen door anderen bevestigd. Zij 

bepaalden meestal de oppervlakte van de n. ulnaris ter hoogte van de sulcus, maar helaas 

meestal met een klein aantal deelnemers zonder een goede controle groep en met studie-

methoden die niet voldoen aan de STARD criteria [23]. Recente studies toonden eveneens 

vergelijkbare waarden van sensitiviteit en specificiteit, waarbij echografie vooral een meerwaarde 

lijkt te hebben t.o.v. geleidingsonderzoek bij kortere ziekteduur en axonale schade [24-27]. 

Figuur 4. Voorbeeld van een normale (A) en een verdikte (B) n. ulnaris thv sulcus in dwarse richting

Zenuwechografie
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Voor de klinische praktijk is het handig om de patiënten met een drukneuropathie in 4 groepen 

in te delen (figuur 7) [28]: 

1. Patiënten met subacute spierzwakte en/of gevoelsstoornissen, een geleidingsblok en 

echografisch normale zenuw, met relatief snel herstel. 

2. Patiënten met subacute spierzwakte, een geleidingsblok en echografisch licht verdikte zenuw, 

herstel met enige restklachten. 

3. Patiënten met subacute spierzwakte, een geleidingsblok en echografisch langzame toename 

zenuwverdikking, persisterende of langzaam progressieve zwakte. 

4. Patiënten met langzaam ontstaan van spierzwakte, primair axonale schade, echografisch 

langzame toename zenuwverdikking, langzaam verdere toename zwakte. 

Verder kunnen anatomische veranderingen met echografie worden nagegaan, zoals een 

vernauwing ter hoogte van de sulcus door de aanwezigheid van een anconeus spier of een deel 

van de m. triceps. Zelden wordt een ganglion gevonden. In eerdere studies was ook het 

echografisch evalueren van luxatie van de n. ulnaris beschreven [29,30]. Uit eigen onderzoek bij 

342 patiënten met een ulnaropathie t.h.v. de elleboog bleek er geen verschil tussen patiënten en 

gezonde controles m.b.t. prevalentie van luxatie [31]. 

Tenslotte is er een potentiële rol voor echografie bij de behandeling van ulnaropathie thv de 

Zenuwechografie

Figuur 5. Een echografisch verdikte n. ulnaris ter hoogte van de sulcus, met een plotse kaliberwisseling in 

longitudinale richting
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elleboog. Een recente studie toonde helaas geen verschil in echogeleide injectie met 

corticosteroïden vs. placebo bij patiënten met ulnaropathie t.h.v. de elleboog [32]. Mogelijk is er 

een plaats voor echografie bij de ulnarolyse [33]. 
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Figuur 6. Overzicht van protocollaire meetpunten en normaalwaarden voor onderzoek naar ulnaropathie ter hoogte 

van elleboog. De afkapwaarden voor een afwijkende oppervlakte van de n. ulnaris in transversale richting 
2t.h.v. de sulcus is: >9 mm . Daarnaast kan men ook kijken naar luxatie van de n. ulnaris bij flexie 

bewegingen en voorts naar vascularisatie.  
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Figuur 7. Schematisch overzicht met indeling van de patiënten met een drukneuropathie in 4 groepen: naar klinisch 

beloop en klachten bij presentatie en bevindingen bij zenuwechografie 
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Figuur 8. Voorbeeld van een normale n. fibularis bij de fibulakop (A) en een intraneural ganglion in de n. fibularis 

(B). FN = n. fibularis. F = fibula

Gezonde controle Intraneuraal ganglion

Fibularis neuropathie 

Een compressieneuropathie van de n. fibularis komt op alle leeftijden voor, vaker bij mannen dan 

bij vrouwen [34]. De meest opvallende uiting is een voetheffersparese en vaak ook sensibele 

afwijkingen. Op grond van elektrodiagnostisch onderzoek wordt gemeld, dat 45-50% van de 

gevallen een primair axonaal letsel hebben en de overige patiënten een geleidingsblok of 

gemengde vormen [34]. Er zijn een aantal bekende risicofactoren voor het ontstaan van een 

compressieneuropathie van de n. fibularis: gewichtsverlies, langdurig op de knieën zitten of met 

de knieën over elkaar zitten. De additionele waarde van echografie voor het vaststellen van een 

dergelijke compressieneuropathie is nog onduidelijk. Er zijn normaalwaarden gepubliceerd, die 

per onderzoeksgroep nogal variëren [35-37]. Uit recent eigen onderzoek bij 87 patiënten met 

een n. fibularis neuropathie blijkt de sensitiviteit van het echo onderzoek 71% en de specificiteit 
285% te zijn bij een oppervlakte meting van 9 mm  of meer van de n. fibularis gemeten boven het 

fibulakopje [38]. Het routine electrodiagnostisch onderzoek was niet lokaliserend bij 30 (34%) 

van de 87 patiënten [38]. Het echo onderzoek had een aanvullende lokaliserende waarde bij 69% 

van deze patiëntengroep [38]. In een recente retrospectieve studie, bij 24 patiënten van 

Tsukamoto et al., werd zenuwverdikking vooral in de groep met een axonale fibularis 

neuropathie gevonden [39]. In de groep met een geleidingsblok vonden zij nagenoeg normale 

zenuwen. Deze bevindingen dienen nog in een grotere studie prospectief te worden onderzocht, 

om te bepalen of zenuwverdikking van n. fibularis daadwerkelijk gerelateerd is aan axonale 

schade en een slechtere prognose [28]. 

De waarde van hoge resolutie echografie is aangetoond voor het vaststellen van structurele 

afwijkingen van de n. fibularis, met name bij patiënten die zich presenteren met een klapvoet ten 

gevolge van een n. fibularis lesie, terwijl er geen risicofactoren aanwezig zijn [40-43]. 

Intraneurale ganglia zijn zeldzaam. Echter bij presentatie blijkt dit in 75% van de gevallen de 

n. fibularis te betreffen [40]. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de aanwezigheid van een 

articulaire tak naar het kniegewricht [40]. De incidentie is niet precies bekend. Zo'n 5-10% van de 

patiënten, die zich presenteren met een n. fibularis neuropathie heeft een onderliggend 

intraneuraal ganglion (figuur 8). Het is derhalve raadzaam om bij patiënten met een n. fibularis 

neuropathie zonder risicofactoren, radiodiagnostisch onderzoek te verrichten [38,41-43].  

Zenuwechografie



Polyneuropathieën 

Tot op heden is er weinig onderzoek gepubliceerd over bevindingen van zenuwechografie bij 

polyneuropathieën. De meeste onderzoeken betreffen case-reports, case-series of kleine case-

control-series. Om de resultaten van de zenuwechografie bij polyneuropathie goed te kunnen 

vergelijken is een systematisch protocol van zenuwechografie onontbeerlijk (figuur 9). Bij 

demyeliniserende polyneuropathieën zijn multifocale verdikkingen beschreven en bij de axonale 

polyneuropathieën lijken deze vooral beperkt tot de bekende plaatsen van "entrapment" [44,45]. 

Hieronder zullen we een aantal van de gevonden echografische kenmerken beschrijven van 

erfelijke en verworden polyneuropathieën. 
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Figuur 9. Een overzicht van een protocol van vaste meetpunten voor zenuwechografie van plexus brachialis, arm- en 

beenzenuwen ten behoeve van onderzoek voor polyneuropathie
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Erfelijke polyneuropathieën 

Van de patiënten met erfelijke polyneuropathie zijn met name de resultaten van zenuw-

verdikkingen beschreven [44,45]. Het betreft dan vooral Charcot Marie Tooth (CMT) neuropathie 

type I en type II, voorts erfelijke drukneuropathie (hereditary neuropathy with liability to 

pressure palsies (HNPP)). Martinoli et al. vonden bij 12 patiënten met CMT-1 dat de oppervlakte 

van de n. medianus in de onderarm en de oppervlakte van de afzonderlijke fascikels bij patiënten 

met CMT-1 significant groter was dan bij de controle groep en patiënten met CMT-2 en CMT-X 

[46]. Zaidman et al. onderzochten bij patiënten de n. medianus en n. ulnaris op zenuwverdikking. 

Bij CMT-1 patiënten vonden zij verdikkingen, die ook nog eens meer uitgesproken waren t.o.v. 

verworven demyeliniserende en axonale polyneuropathieën [47,48]. Recent beschreven 

Sugimoto et al. ook meer zenuwverdikkingen van armzenuwen bij CMT-1 tov CIDP [49]. Zij 

vonden bij CMT-1 vooral verdikkingen in de proximale armsegmenten van de n. medianus en 

ulnaris [49]. Zij vonden echter geen verschil in echografische verdikkingen van de plexus 

brachialis tussen CMT-1 en CIDP [49]. Ook anderen vonden zenuwverdikkingen bij patiënten met 

CMT [50-53]. 

Hooper et al. vonden bij patiënten met HNPP zenuwverdikkingen van de n. medianus en ulnaris op 

plaatsen van "entrapment" [54]. In een studie van Schreiber et al. werd dit juist niet gevonden [51]. 

Zelf beschreven wij bij een patiënt met een HNPP zenuwverdikkingen op plaatsen van 

"entrapment", maar ook daarbuiten [55]. Indien men bij zenuwechografie meer uitgebreide 

zenuwverdikkingen treft dan bij een patiënt met een mononeuropathie, dient men dus bedacht te 

zijn op de voorgenoemde erfelijke neuropathieën. Uit eigen onderzoek bij 9 CMT-1 en 9 HNPP 

patiënten, bleek dat bij CMT-1 zenuwen multifocaal verdikt te zijn, vooral buiten de bekende 

drukpunten, bij HNPP vonden we vooral verdikkingen t.h.v. bekende drukpunten (figuur 10 en 11) 

[56]. Voorts bleken de fascikels van de zenuwen bij CMT-1 groter en waren de zenuwen ook meer 

hypo-echogeen dan bij HNPP [56]. De swelling ratio van de 'cross sectional area' (CSA /CSA ) distaal proximaal

was juist groter bij HNPP dan bij CMT-1 [56]. 

Verworven polyneuropathieën 

Thans zijn er nog maar weinig studies naar zenuwverdikkingen bij verworven polyneuropathieën. 

Echografische verdikking van de zenuwen is met name beschreven bij patiënten met lepra, 

chronische inflammatoire polyneuropathie (CIDP), Guillain Barré Syndroom (GBS) en multifocale 

motore neuropathie [44]. Twee recente studies toonden dat demyeliniserende polyneuropathieën 

mogelijk onderscheiden kunnen worden van axonale [57,58]. Bij demyeliniserende 

polyneuropathieën werd conform eerdere studies een uitgebreider patroon van zenuwverdikking 

gevonden, al zijn er nog meer studies nodig met gestandaardiseerde protocollen om dit te 

bevestigen [44,57,59]. 

Wereldwijd is lepra waarschijnlijk de meest voorkomende oorzaak van neuropathie. Martinoli et 

al. konden met behulp van echografie en Doppler onderzoek van enkele zenuwen nagaan in welk 

stadium het ziekteproces zich bij een bepaalde patiënt bevond, wat behulpzaam zou kunnen zijn 

bij de behandeling [60]. Een recent onderzoek heeft de diagnostische waarde van echografie bij 

lepra bevestigd [61]. De kappa tussen klinisch onderzoek- vastleggen van verdikte zenuwen, 

hetgeen één van de diagnostische criteria betreft- versus echografische verdikking van de 

zenuwen bedroeg slechts 0.3. Dit betekent dat echografie een veel sensitievere test is en gebruik 

maken van echografie zou ervoor kunnen zorgen dat de diagnose lepra in een vroeger stadium 

gesteld wordt. Verder bleek dat zenuwen ook vaak subklinisch aangedaan zijn. Lepra is een 

neuritis en interessant is dat deze neuritis ook middels echografie vast te leggen is. Zesentwintig 

procent van de onderzochte lepra patiënten hadden in de zenuwen een toegenomen 
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vascularisatie, een toegenomen bloeddoorstroming bij kleuren Doppler. Dit trad met name op bij 

patiënten met een type 1 of 2 reactie [61]. 

CIDP en GBS worden gekenmerkt door progressieve sensomotore uitval aan armen en benen. 

Beide zijn vermoedelijk auto-immuun gemedieerd en reageren doorgaans goed op behandeling 
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Figuur 10.Voorbeeld van normale n. medianus, n. ulnaris en plexus brachialis (midden) en Charcot-Marie-Tooth 

(CMT) type 1 patiënt met multifocale verdikkingen (rechts)  

N. medianus

N. ulnaris

Plexus Brachialis

Controle

Controle

Controle

CMT-1A

CMT-1A

CMT-1A



met immuunglobulines. In een studie van Matsuoka et al. werd bij 69% van de CIDP patiënten 

verdikking van de plexus brachialis gevonden [62]. Zaidman et al. onderzochten n. medianus en 

ulnaris bij patiënten met CIDP en GBS [47,48]. Zij vonden bij 80-86% van de CIDP en 47-60% van 
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Figuur 11. Voorbeeld van normale n. medianus, n. ulnaris en n. fibularis (links) en een patiënt met Hereditary 

Neuropathy with Liability to Pressure Palsies (HNPP) met verdikkingen ter hoogte van bekende 

drukpunten (rechts)  
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de GBS patiënten een verdikking van n. medianus en/of n. ulnaris [47,48]. Voorts beschrijven zij 

dat bij CIDP een langere ziekteduur gerelateerd was aan meer verdikte zenuwen [48]. 

Kerasnoudis et al. vonden ook zenuwverdikkingen bij CIDP en GBS, waarbij die bij CIDP overigens 

diffuser bleken [63]. Uit ons eigen onderzoek bij 11 CIDP patiënten, bleek dat er sprake was van 

multifocale zenuwverdikkingen met hypervascularisatie (figuur 12) [64]. Een recente studie van 

Padua et al. bevestigt dit multifocale patroon van zenuwverdikking en men vond tevens een 

relatie met de ziekteduur [65]. Er zijn prospectieve studies nodig die systematisch meerdere 

zenuwen, –segmenten en multipele parameters evalueren, om zo beter inzicht te krijgen in de 

aard en distributie van morfologische veranderingen bij CIDP [66]. 

MMN is een zeldzame, maar behandelbare, mogelijk auto-immuun gemedieerde neuropathie die 

klinisch wordt gekenmerkt door langzaam progressieve asymmetrische zwakte van de 

extremiteiten zonder sensibele verschijnselen (lijkend op aandoeningen voor de motorische 

voorhoorncellen, zoals amyotrofische laterale sclerose). Met echografische meting van de 

zenuwdikte kan ook multifocale zenuwverdikkingen worden gevonden bij multifocale 

motorische neuropathie (MMN). In een groep van 21 MMN patiënten vonden we echografisch bij 

90% op meerdere plaatsen zenuwverdikking, met name de n. medianus en trunci van de plexus 

Figuur 12. Voorbeeld van normale n. medianus ter hoogte van de carpale tunnel (A), zonder flow bij power Doppler 

(B) en een CIDP patiënt met een verdikte n. medianus (C), met toegenomen flow bij power Doppler (D)



brachialis [67]. Het onderzoek van Padua et al. toonde ook deze multifocale zenuwverdikkingen 

bij MMN patiënten, meer dan bij CIDP en patiënten met een anti-MAG neuropathie [68]. Recent 

beschreven Zaidman et al. en Kerasnoudis et al. ook verdikkingen van de n. ulnaris en medianus, 

bij 17 respectievelijk 12 MMN patiënten [47,69]. Wij vonden zenuwverdikking zowel in 

zenuwsegmenten met als zonder elektrofysiologische afwijkingen, wat laat zien dat het 

ziekteproces bij MMN uitgebreider is dan eerder werd vermoed [67]. 

Conclusie 

Zenuwechografie wordt steeds vaker toegepast in de diagnostiek naar neuropathieën. Het is een 

uiterst patiëntvriendelijk, goedkoop en breed beschikbaar onderzoek. Zenuwechografie is echter 

wel sterk afhankelijk van de vaardigheid van de onderzoeker. Het heeft een duidelijke plaats bij 

de diagnostiek naar mononeuropathieën, met name CTS en ulnaropathie. De rol bij polyneuro-

pathieën is gezien de verschillende patronen van afwijkingen tussen subtypes veelbelovend, 

maar thans nog onvoldoende onderzocht.   
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