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1 Introductie 
Dit zorgpad is gemaakt voor mensen met glycogeen stapelingsziekte type 3. Het Universitair 
Medisch Centrum maakt gebruik van zorgpaden. Met een zorgpad wordt geprobeerd de best 
mogelijke zorg te bieden. 

1.1 Zorgpad 
Een zorgpad is een leidraad. Het is een soort handleiding voor behandeling en begeleiding van 
mensen met glycogeen stapelingsziekte type 3. 
De leidraad is gebaseerd op:  

- de meest recente wetenschappelijke inzichten. 
- de ervaringen van deskundigen. 

De combinatie van wetenschappelijk onderzoek en de ervaringen noemen we ‘best practice’. 

Doel 

Dit zorgpad is een afspraak tussen behandelaren en patiënten. Iedereen weet daardoor hoe 
optimale zorg bij glycogeen stapelingsziekte type 3 eruit moet zien.  
Het doel van dit zorgpad is: informatie geven aan patiënten en ouders van patiënten. U kunt het 
lezen als een soort overzicht van optimale zorg voor kinderen en volwassenen met glycogeen 
stapelingsziekte type 3. In een schema leggen we uit waar u mee te maken kunt krijgen. 
Het zorgpad is een algemene richtlijn. Soms wordt er afgeweken van het zorgpad. Daar moeten 
dan goede redenen voor zijn. Ook zijn tussen de Nederlandse Universitaire Medische Centra soms 
kleine verschillen. Die verschillen kunnen gaan over de precieze invulling of de toepassing van het 
zorgpad. 

Zorgpaden voor zeldzame aandoeningen 

Stofwisselingsziekten zijn zeldzame aandoeningen. Niet alle artsen zijn bekend met deze 
aandoeningen. Ze weten vaak weinig over diagnose, behandeling en het verloop van glycogeen 
stapelingsziekte type 3. Daarom worden alle patiënten met deze ziekte behandeld door een 
kinderarts of internist in een Universitair Medisch Centrum. Deze kinderartsen en internisten zijn 
gespecialiseerd in stofwisselingsziekten (metabole ziekten). 
Er is de afgelopen 30 jaar geregeld wetenschappelijk onderzoek verricht naar glycogeen 
stapelingsziekte type 3. Daardoor weten we welke problemen kunnen ontstaan. Met deze kennis 
kunnen behandelaren optimale begeleiding en behandeling vaststellen. Door onderzoek neemt de 
kennis nog steeds toe. Daarom wordt dit zorgpad elke drie tot vijf jaar bijgewerkt. Zo is steeds de 
meest actuele informatie beschikbaar. De nieuwste versie van dit zorgpad vindt u op 
www.stofwisselingsziekten.nl 

1.2 Samenwerking 
Dit zorgpad is gemaakt door artsen die zijn gespecialiseerd in metabole ziekten. Ze werkten samen 
met andere deskundigen op het gebied van glycogeen stapelingsziekte type 3 en de 
patiëntenvereniging. De afdelingen metabole ziekten van de Universitaire Medische Centra zijn het 
eens over de inhoud van dit zorgpad. De insteek is voor iedereen hetzelfde: de best mogelijke zorg 
bieden. 

Expertise centrum 

Glycogeen stapelingsziekte type 3 (afgekort als GSD 3) is een erg zeldzame aandoening. Het is soms 
lastig te herkennen en behandelen. Daarom wordt waarschijnlijk in de toekomst in Nederland een 
expertisecentrum in Nederland opgericht. 

http://www.stofwisselingsziekten.nl/


 

  December 2011 5 

Een expertisecentrum is een landelijk aanspreekpunt. Het is bedoeld voor iedereen (patiënten, 
betrokkenen en zorgverleners) die met GSD 3 te maken heeft. Patiënten krijgen er de beste zorg. 
Dat is mogelijk door het bundelen van de kennis en ervaringen. Ook kan de kennis over GSD 3 
verder worden uitgebreid. Daardoor kan de behandeling in de toekomst nog beter worden. 
Als er een expertisecentrum voor GSD 3 is, is het goed om het centrum één keer per jaar te 
bezoeken. Daarbij gaat het om een controle. Dat gebeurt dan uiteraard na overleg met uw vaste 
behandelaar. 
De vaste behandelaar in uw eigen ziekenhuis (de kinderneuroloog, kinderarts of internist metabole 
ziekten) blijft uw hoofdbehandelaar. Uw arts kan altijd overleggen en advies vragen bij het 
expertisecentrum. 

1.3 Patiëntenvereniging 
Dit zorgpad is ontwikkeld in opdracht van VKS (patiëntenvereniging voor Volwassenen en Kinderen 
met Stofwisselingsziekten). VKS zorgt ervoor dat dit zorgpad elke drie tot vijf jaar wordt bijgewerkt. 
Daardoor heeft u steeds de meest actuele informatie over GSD 3. Op de website van VKS vindt u 
ook informatie over NPC. Er staat ook wat de patiëntenvereniging nog meer voor u kan doen 
(www.stofwisselingsziekten.nl). 

1.4 Leeswijzer 
Dit document moet voor iedereen makkelijk leesbaar zijn. Daarom is het taalgebruik zo eenvoudig 
mogelijk gehouden. 

 Overal waar staat ‘ouders’, wordt ‘ouders of verzorgers’ bedoeld. 

 Waar de mannelijke vorm wordt gebruikt, wordt de mannelijke of vrouwelijke vorm 
bedoeld. Met ‘patiënt’ wordt ook ‘patiënte’ bedoeld. 

 Waar staat ‘kinderarts’ wordt ‘kinderarts metabole ziekten’ bedoeld. 

 Waar staat ‘internist’ wordt ‘internist gespecialiseerd in metabole ziekten’ bedoeld. 

 ‘Glycogeen stapelingsziekte type 3’ wordt afgekort tot ‘GSD 3’. Dit is een afkorting uit het 
Engels: ‘Glycogen Storage Disease type 3’. 

 
 
  

http://www.stofwisselingsziekten.nl/
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2 Glycogeen Stapelingsziekte type 3 

GSD 3 is een aangeboren, erfelijke stofwisselingsziekte. Daarbij kan suiker wel worden opgeslagen, 
maar het kan niet worden vrijgemaakt uit de opslag in het lichaam. 
In de scheikunde is een suiker een chemische verbinding. Daarbij is een koolhydraat een keten van 
suikers. In het lichaam leveren suikers energie. De vorm waarin suiker in het bloed voorkomt, 
wordt glucose genoemd. Daarnaast wordt glucose ook in het lichaam opgeslagen. Daardoor 
ontstaat een voorraad glucose: die vorm heet glycogeen. Als er niet genoeg glucose in het bloed is, 
bijvoorbeeld door lang niet eten (vasten) of veel sporten, wordt deze glycogeenvoorraad 
vrijgemaakt. Daardoor gaat de hoeveelheid glucose in het bloed omhoog om voor energie te 
zorgen. Glucose kan ook uit vetten en eiwitten worden gemaakt. 
Voor het omzetten van glycogeen tot glucose zijn enzymen nodig. Bij mensen met GSD 3 werkt een 
van die enzymen niet goed, het debranching enzym (amylo-1,6-glucosidase). Hierdoor lukt het niet 
om het glucosepeil in het bloed omhoog te krijgen. Daardoor ontstaat een te laag 
bloedsuikergehalte (hypoglycemie), in combinatie met een overmaat aan (deels afgebroken) 
glycogeen. Het lichaam heeft continu suiker nodig om goed te kunnen functioneren. Een daling van 
het bloedsuikergehalte kan daarom schadelijk zijn. 
Er zijn twee vormen van GSD 3. Bij GSD 3a (85 procent van de patiënten) werkt het enzym niet in 
de lever en ook niet in de spieren. Bij GSD 3b (15 procent van de patiënten) werkt het enzym alleen 
niet in de lever. Deze patiënten hebben daarom geen (hart- en) spierproblemen. 
Het glycogeen hoopt zich vooral op in de lever (GSD 3 a en b) en de spieren (GSD 3a). De lever 
raakt hierdoor opgezwollen en kan onvoldoende suikers leveren voor de rest van het lichaam. De 
spieren kunnen minder suikers gebruiken en kunnen daarom verzwakken. Dit kan op jonge leeftijd 
klachten geven, maar soms gebeurt dit pas op latere leeftijd (30-40 jaar). Het hart is ook een spier 
en kan dus ook minder goed functioneren. 
De behandeling van GSD 3 bestaat uit een dieet. Dat dieet moet voldoende koolhydraten (glucose 
bevattend) en eiwitten bevatten. Dit voorkomt te lage bloedsuikerspiegels en zorgt voor een 
optimale spieropbouw. Daarnaast krijgen patiënten soms medicijnen om andere problemen tegen 
te gaan. 

De cijfers 

Naar schatting komt GSD 3 in Europa bij ongeveer 1 op 100.000 pasgeborenen voor. Dat betekent 
dat gemiddeld in Nederland elk jaar twee kinderen met GSD 3 worden geboren. Daarmee is dit een 
ziekte die bijna nooit voorkomt. GSD 3a komt bijna zes keer zo vaak voor als GSD 3b. 

Klachten 
 

GSD 3 

Aanvullend 
onderzoek 

Dieet Kinderen 

Volwassenen 

Presentatie Diagnose Behandeling Begeleiding 

Medicatie 

Noodprotocol 
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2.1 Presentatie 

De eerste klachten bij GSD 3 

Mensen met GSD 3 kunnen last krijgen van: 
- een te laag bloedsuikergehalte (hypoglycemie). Gevolg: klachten van bleekheid, zweten en 

geïrriteerdheid. Het kan zelfs tot sufheid of stuipen leiden. 
- een vergrote lever. Dit komt door de overmaat aan glycogeen. 
- een groeiachterstand. 
- een vertraagde motorische ontwikkeling met milde vermindering van spierkracht. 
- een verhoogd gehalte van vetten (triglyceriden) en cholesterol. 

Klachten op de lange termijn 

Op volwassen leeftijd nemen de leverproblemen vaak af. De lever is minder groot en een te lage 
bloedsuikerspiegel komt minder vaak voor. Wel kan er in de lever littekenweefsel zijn ontstaan 
(cirrose). Dit kan leiden tot een slechtere leverfunctie. Hierdoor kan de bloedstolling zijn 
verslechterd (snel blauwe plekken en bloedneuzen). 
In zeldzame gevallen ontstaat leverfalen, waarbij de lever niet meer functioneert. Daarnaast 
kunnen levergezwellen ontstaan. Dit heeft meestal geen gevolgen voor het lichaam. Heel soms kan 
leverkanker ontstaan. Bij leverfalen of leverkanker is een levertransplantatie nodig. Daarbij krijgt 
de patiënt een lever van een donor. 
 
Bij volwassenen ontstaat vaak tussen het 30e en 50e levensjaar spierzwakte. Dit kan gebeuren bij 
zowel armen, benen als de romp. De spierzwakte neemt in de loop van de tijd (meestal) geleidelijk 
toe. Op dit moment is er geen behandeling voor de spierzwakte. Om zoveel mogelijk spierkracht te 
behouden, is behandeling door middel van het dieet (extra eiwitten) en fysiotherapie belangrijk. 
 
Bij patiënten met GSD 3a kan ook spierzwakte van het hart ontstaan. Vaak geeft dit helemaal geen 
klachten. Sommige patiënten kunnen wel hartklachten krijgen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om 
verminderd inspanningsvermogen of hartkloppingen. 
Patiënten met GSD 3b hebben geen last van spier- of hartklachten. Dat komt doordat bij hen alleen 
het enzym in de lever niet werkt. 
 
Bij vrouwen worden soms cysten van de eierstokken gezien. Dit leidt echter zelden tot klachten. De 
vruchtbaarheid is normaal. 
 
De botmassa is vaak niet optimaal, onder andere als gevolg van de spierzwakte. Hierdoor is er een 
groter kans op botbreuken. De botopbouw kan verbeteren door optimale voeding en eventueel 
extra calcium en vitamine D. 

2.2 Diagnose 
Bij klachten die kunnen wijzen op GSD 3 (zoals een grote lever en te lage bloedsuikerspiegels) 
wordt eerst onderzoek gedaan. Dat gebeurt door de activiteit van het zogenoemde ‘debranching’ 
enzym in witte bloedcellen te meten. 
De diagnose Glycogeen Stapelingsziekte type 3 wordt gesteld bij een te lage activiteit van dit 
enzym. Om de diagnose te bevestigen, wordt onderzoek gedaan naar een afwijking in het erfelijk 
materiaal (DNA) van de patiënt. Doel is te achterhalen waardoor het debranching enzym niet goed 
werkt en waarom het glycogeen niet goed kan worden afgebroken. 
Heel soms is het nodig om een stukje van de lever of een spier te bekijken. Er wordt dan onder 
verdoving of narcose een klein ‘hapje’ (biopt) van de lever of spier genomen. 
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Na het stellen van de diagnose is het belangrijk dat wordt gekeken naar spier- en hartafwijkingen. 
Dat gebeurt door middel van een echo van het hart en een hartfilmpje. Ook wordt een echo van de 
leven gemaakt om mogelijke leverafwijkingen te bekijken. 
Als er binnen het gezin jongere broers en/of zussen zijn, wordt geadviseerd dat zij ook worden 
onderzocht op GSD 3. 

2.3 Behandeling 
Mensen met GSD 3 worden altijd behandeld in een Universitair Medisch Centrum. Dat gebeurt 
door een kinderarts of internist en diëtist die is gespecialiseerd in stofwisselingsziekten. Het 
belangrijkste onderdeel van de behandeling is het dieet. De diëtist en uw behandelend arts 
behandelen u intensief. Omdat het lichaam geen gebruik kan maken van de glycogeenvoorraad, 
moet continu glucose via het dieet worden aangevoerd. Daarom moet u zeer regelmatig 
koolhydraatrijke voeding eten. Hiermee voorkomt u een lage bloedsuikerspiegel (hypoglycemie). 
 
Daarnaast zijn voldoende eiwitten nodig voor goede opbouw van de spieren. Maar ook andere 
stoffen die het lichaam nodig heeft (zoals calcium en vitamine D voor de botopbouw) moeten in 
voldoende mate in het dieet zitten. 
Bij ziekte, koorts, braken en diarree verbruikt u vaak meer energie. U heeft dus ook meer behoefte 
aan suikers. Maar juist dan is het vaak lastiger om voldoende suikers binnen te krijgen en te 
houden. Dit wordt een (dreigende) metabole ontregeling genoemd. Iedere patiënt krijgt 
uitgebreide instructies voor dit soort situaties. Dat gebeurt in de vorm van een noodprotocol. 

Dieet 

Door middel van het dieet moeten dalingen van het bloedsuikergehalte (hypoglycemie) worden 
voorkomen en de langetermijngevolgen zo veel mogelijk worden verminderd. Uw diëtist begeleidt 
en informeert u intensief over het dieet. 
 
Het dieet bestaat uit: 
- Frequente, gelijkmatig over de dag verdeelde, koolhydraatrijke maaltijden. Voor patiënten met 

GSD 3a moeten deze maaltijden eiwitrijk zijn. Voor patiënten met GSD 3b is dit minder van 
belang. 

- Ook ’s nachts moet u voldoende glucose binnen krijgen. Dit kan door:  
• ’s Nachts een aantal voedingen te nemen. 
• Om voldoende nachtrust te krijgen, kan voeding worden gegeven via een sonde. 

Sondevoeding is voeding door een slangetje naar de maag. Er bestaan slangetjes die via de 
neus naar de maag gaan. Er zijn ook slangetjes die door de buikwand direct naar de maag 
gaan. Dit laatste wordt een PEG-sonde genoemd. 

• Patiënten kunnen ook gebruikmaken van ongekookte (rauw) maiszetmeel (maïzena) of 
glycosae (behandeld maïszetmeel). Dit is een soort koolhydraat dat heel langzaam wordt 
afgebroken. Daarom geeft het heel geleidelijk, gedurende een aantal uren, kleine beetjes 
glucose af. Hierdoor kunt u een daling van het bloedsuikergehalte (hypoglycemie) voor een 
langere periode (bijvoorbeeld de nacht) voorkomen. Patiënten tot twee jaar mogen geen 
maïzena of glycosade. De darmen kunnen dit nog niet goed afbreken. 

- Vermijden van enkelvoudige suikers. 
- Lichte lactose (melkproducten) en fructose (fruit) beperking. 

Medicijnen 

Er bestaan geen medicijnen waarmee GSD 3 kan worden genezen. Wel zijn er medicijnen om de 
gevolgen op de lange termijn te behandelen. 
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Veel gebruikte medicijnen bij GSD 3 
- Bètablokkers: kunnen worden voorgeschreven bij een cardiomyopathie. Nadeel van dit 

medicijn: het kan de klachten van te lage bloedsuiker soms verdoezelen. 
- Vitamine D en calcium-suppletie: kunnen worden voorgeschreven bij tekorten van vitamine D 

en calcium. Dit is goed voor de botopbouw. 
- Vaccinatie: Iedere patiënt moet de standaardvaccinaties volgens het rijksvaccinatieprogramma 

krijgen. Daarnaast is het advies om jaarlijks de griepprik te halen. Ook wordt geadviseerd om te 
laten vaccineren tegen hepatitis (leverontsteking) type B en C. 

Te vermijden medicijnen bij GSD 3 
In sommige medicijnen zit lactose of andere suikers, zoals sacharose (bijvoorbeeld in hoestsiroop). 
Het is beter om een alternatief te gebruiken als dit beschikbaar is. Als u twijfelt of u een middel 
kunt gebruiken, kunt u contact opnemen met het medisch centrum. 
 
Gebruik van middelen die een hypoglycemie kunnen uitlokken, moet u zoveel mogelijk vermijden. 
Het advies is heel matig te zijn met alcohol. Als u toch alcohol drinkt, doe dat dan voor een 
maaltijd. Het gebruik van drugs wordt afgeraden. Daarnaast moet u voorzichtig zijn met 
bètablokkers. Deze medicijnen kunnen de klachten van een te lage bloedsuiker soms verdoezelen. 
Ook statines is af te raden. Dit medicijn kan spierzwakte verergeren of uitlokken. 
U kunt uw apotheker om advies vragen. Ook kunt u met uw behandelend specialist overleggen. 

Noodprotocol 

Een dreigende metabole ontregeling is een verstoring van het evenwicht tussen inname en 
verbruik van suikers (glucose). Dit kan gebeuren bij bijvoorbeeld een gewone kinderziekte of 
normale griep. De patiënt kan hierdoor ernstig ziek worden. Daarom zijn in zulke situaties speciale 
maatregelen nodig. Die maatregelen zijn bedoeld om het evenwicht te herstellen. 
Iedere patiënt heeft een noodprotocol. Het protocol is erop gericht om metabole ontregeling 
tegen te gaan. In het protocol staat precies beschreven wat u thuis kunt doen. Ook staat erin met 
wie u kunt overleggen, wanneer u naar het ziekenhuis moet komen en wat er in het ziekenhuis zal 
gebeuren. 
 
Het noodprotocol kan bijvoorbeeld ingaan bij ziekte, vooral in combinatie met koorts, braken en/of 
diarree. Hierbij is minder inname van suikers door minder eetlust of braken. Bovendien gebruikt u 
dan meer suikers door koorts en ziekte. Daarnaast zijn er speciale maatregelen bij een operatie. 
Ook dan kunt u de normale dieetregels niet volgen. 
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3 Begeleiding – Kinderen 
  

* De behandelaren binnen de dikke lijnen zijn standaard betrokken, die binnen de gestippelde lijnen 
alleen zo nodig. 
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3.1 Patiënt en/of ouders 
Met dit zorgpad proberen we de betrokkenheid van kinderen en ouders te vergroten. Met meer 
kennis krijgt u ook een beter inzicht in het zorgproces. U kunt actief meedenken met de 
verschillende hulpverleners. 
Overleg en uitwisseling van informatie tussen de arts en de patiënt is heel belangrijk. Persoonlijke 
informatie kunt u met uw arts bespreken. Daarbij gaat het om informatie waarvan u denkt dat het 
van belang kan zijn voor de zorg. 
Als patiënt met GSD 3 komt de eigen verantwoordelijkheid sterk naar voren in het dieet. Het dieet 
kan een zware opgave zijn voor de patiënt en de ouders. U en uw kind leren het dieet toe te 
passen door informatie en intensieve begeleiding van de diëtist en kinderarts metabole ziekten. 
Daarnaast moet soms het suikergehalte in het bloed worden gecontroleerd. 

3.2 Casemanager 
De casemanager is de centrale zorgverlener. Hij is de coördinator van het zorgtraject. Heeft u 
vragen of zijn er problemen? De casemanager is dan uw eerste aanspreekpunt. 
In veel gevallen is de behandelend kinderarts de casemanager. Maar ook een diëtist, een 
gespecialiseerd verpleegkundige of andere behandelaar kan die taak vervullen. 

3.3 Kinderarts metabole ziekten 
De kinderarts metabole ziekten is voor patiënten tot 18 jaar de vaste hoofdbehandelaar. Hij kan u 
ook verwijzen naar andere behandelaren met wie hij samenwerkt. De kinderarts geeft dus 
belangrijke informatie door aan andere behandelaren. 
Andersom geldt dat ook: de kinderarts krijgt informatie van zijn collega’s. Hij blijft dus altijd op de 
hoogte van de gezondheid en het welzijn van de patiënt. 
De kinderarts is hoofdverantwoordelijk voor het hele zorgtraject. Ook de diëtist speelt een zeer 
belangrijke rol in de behandeling en begeleiding van mensen met GSD 3. Dit omdat het dieet bij 
GSD 3 het grootste deel van de behandeling uitmaakt. Meer informatie vindt u onder het kopje 
‘Diëtist’. 

Poliklinische controles bij de kinderarts: 

Hoe vaak moet u naar de kinderarts? Dat hangt af van de leeftijd van de patiënt en de problemen. 
Maar globaal zijn er de volgende poliklinische controles: 

 
Leeftijd  Frequentie 
< 3 jaar  4 á 6 x per jaar 
 > 3 jaar  2 á 4 x per jaar 
 

Bij acute problemen die met GSD 3 te maken hebben is de kinderarts altijd bereikbaar. Dat 
betekent: 24 uur per dag en 7 dagen per week. De bereikbaarheid kan eventueel zijn geregeld via 
de dienstdoende kinderarts van het ziekenhuis. 

Jaarlijkse evaluatie 

Naast de poliklinische controle is er een jaarlijkse evaluatie. Dit is een combinatie van verschillende 
onderzoeken. Vaak gebeurt dit tijdens een opname in het ziekenhuis. De onderzoeken worden dan 
verspreid over een aantal dagen. Daardoor is, behalve de onderzoeken, ook veel aandacht voor de 
metabole instelling en het dieet. 
 
Bij een poliklinische controle let de kinderarts metabole ziekten op de volgende punten: 
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Dieet 

Tijdens controle bespreekt u eventuele knelpunten in het dieet. De mate waarin de ziekte onder 
controle is, wordt ook wel de metabole instelling genoemd. Door het zo goed mogelijk volgen van 
het dieet, wordt een optimale metabole instelling bereikt. Dit zorgt voor een kleiner risico op lange 
termijn gevolgen. Ook zorgt het voor een goede groei en ontwikkeling. 
Tijdens de controle wordt lichamelijk onderzoek gedaan naar de levergrootte. De levergrootte kan 
duidelijk maken in hoeverre de ziekte onder controle is. 

Prikinstructie 

De ouders kunnen in de eerste weken na de diagnose instructie krijgen hoe ze zelf een 
bloedglucose moeten prikken. Daardoor kan thuis de bloedglucosewaarde worden gecontroleerd. 
Dit kan nodig zijn in acute situaties, bijvoorbeeld bij het vermoeden van een te lage 
bloedsuikerspiegel. Daarnaast wordt het gebruikt bij het beoordelen van de metabole instelling: de 
mate waarin de ziekte onder controle is. Een kind dat oud genoeg is, kan zelf leren een 
bloedglucose te prikken. 
Een (gespecialiseerd) verpleegkundige of doktersassistent helpt u bij het leren prikken van een 
bloedglucose. Bij prikangst kunnen u en uw kind begeleiding krijgen van een pedagogisch 
medewerker. 

Noodprotocol 

Bij ziekte of een operatie wordt het evenwicht tussen inname en verbruik van suikers (glucose) 
verstoord. Dat kan tot metabole ontregeling leiden. Per individu wordt een noodprotocol gemaakt. 
Daarin staat met wie u contact moet opnemen en wat u zelf thuis kunt doen. 

Operatieve ingrepen 
Voor en tijdens een operatie kan het dieet niet worden gevolgd. Een infuus met glucose is dan de 
oplossing, zodat de patiënt voldoende energie binnen krijgt. Voor, tijdens en na de operatie zijn er 
extra controles van de bloedsuikerwaarde. 

Laboratoriumonderzoek 

De kinderarts laat regelmatig bloed en/of urine onderzoek verrichten. Dat gebeurt om te kijken of 
de ziekte goed onder controle is. Dit wordt ook de ‘metabole instelling’ genoemd. 
Soms zult u thuis een deel van de onderzoeken uitvoeren. Hierbij gaat het om het bepalen van de 
bloedsuikerwaarde door middel van een vingerprik. Ook bij ziekte, bij sporten of veranderingen in 
het dieet kan het nodig zijn om een aantal keer de bloedsuikerspiegel te bepalen. In sommige 
gevallen wordt gevraagd urine te verzamelen. Dit omdat bepaalde stoffen in de urine (ketonen) 
ook aanwijzingen kunnen geven over de metabole instelling. 
 
Ook als u de polikliniek bezoekt, wordt vaak bloed en/of urine onderzocht. Daarbij wordt gekeken 
naar de metabole instelling (mate waarin de ziekte onder controle is). Maar ook naar mogelijke 
gevolgen op de lange termijn, zoals leverproblemen. 
 
Uw arts bespreekt met u op welke termijn de uitslagen bekend zijn en aan u worden verteld. Soms 
spreekt u samen af dat alleen afwijkende uitslagen worden doorgegeven. 

Laboratoriumcontroles: 

Over het algemeen wordt het onderstaande schema aangehouden. Bij veranderingen, zoals ziekte 
of dieetverandering, wordt soms vaker gecontroleerd. 
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Leeftijd  Frequentie 
0 - 3 jaar  4 á 6 x per jaar 
3 - 5 jaar  2 á 4 x per jaar 
5 - 10 jaar  1 á 2 x per jaar 
 > 10 jaar  1 x per jaar 

Groei en puberteitsontwikkeling 

De patiënt wordt bij poliklinische controle gemeten en gewogen. Dit gebeurt om te kijken of de 
groei normaal verloopt. Voor optimale groei is het belangrijk om het dieet zo goed mogelijk te 
volgen. Ook moet in ieder geval tot en met de puberteit continue nachtelijke sondevoeding 
worden gebruikt. Als de lengtegroei achterblijft, wordt bekeken of het dieet moet worden 
aangepast. Ook als het gewicht bovengemiddeld is (overgewicht), kan het nodig zijn het dieet aan 
te passen. 
De puberteitsontwikkeling van meisjes en jongens wordt door de kinderarts onderzocht en 
vastgelegd. De puberteit kan soms iets later dan normaal beginnen, maar verloopt over het 
algemeen normaal. Meisjes met GSD 3 kunnen cysten (met vocht gevulde holten) in de eierstokken 
krijgen. De cysten veroorzaken over het algemeen geen klachten. Dit hoeft dus ook niet te worden 
behandeld. 

Cognitieve en sociale ontwikkeling 

Alleen bij een ernstige hypoglycemie in het verleden bestaat een kans dat de geestelijke 
ontwikkeling verstoord is. Zonder ernstige hypoglycemie is de geestelijke ontwikkeling over het 
algemeen volledig normaal. Tijdens controle wordt, bij een risico op een achterstand in de 
ontwikkeling, hier naar gekeken. Dit gebeurt door de patiënt te observeren en navraag te doen bij 
ouders. Als de ontwikkeling niet goed verloopt of bij twijfel wordt de patiënt voor verdere testen 
en eventuele begeleiding doorverwezen naar een psycholoog. 
GSD 3 kan vanwege de chronische, intensieve dieetbehandeling een grote invloed hebben op de 
sociale ontwikkeling. Een kinderpsycholoog kan eventueel extra begeleiding verlenen. 

Botmassa 

Patiënten met GSD 3 maken soms minder goed botten aan. Ook de versteviging van de botten met 
kalk kan minder goed verlopen. Een goede metabole instelling (door het dieet zo goed mogelijk te 
volgen) zorgt voor de beste botopbouw en versteviging. Bij matige botopbouw hebben mensen 
met GSD 3 op late leeftijd een hoger risico op botbreuken. 
De botopbouw wordt daarom vanaf 4 jaar gecontroleerd. Dit gebeurt ongeveer één keer per twee 
à drie jaar. Het onderzoek wordt verricht met een botdichtheidsmeting (DEXA-scan, een speciaal 
soort röntgenfoto). Na de uitslag wordt het dieet soms aangepast. Mogelijk wordt extra calcium en 
vitamine D voorgeschreven. Dit kan helpen bij de verbetering van de botopbouw. 

Leverproblemen 

In de lever wordt glucose opgeslagen als glycogeen. Bij mensen met GSD 3 kan glycogeen niet goed 
worden afgebroken. Dit leidt tot stapeling van glycogeen in de lever en vergroting van de lever. Bij 
het ouder worden wordt de lever vaak weer kleiner. Daarbij kan in de lever littekenweefsel 
ontstaan. Hierdoor kan de lever op lange termijn slechter gaan werken. 
Er wordt ongeveer één à twee jaar een echo gemaakt. Dit gebeurt om mogelijke leverproblemen in 
de gaten te houden. Ook wordt er bij het bloedonderzoek gekeken naar leverproblemen. Soms 
worden nog nauwkeuriger afbeeldingen van de lever gemaakt met behulp van een CT of MRI scan. 

Spierproblemen 

Mensen met GSD 3a hebben als kind soms een milde (motorische) ontwikkelingsachterstand of 
een milde spierzwakte. Daarnaast kan er hypermobiliteit zijn (overbeweeglijkheid van gewrichten). 
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Hierdoor kan de stand van gewrichten soms afwijken (bijvoorbeeld X-benen). De kinderarts 
onderzoekt eventuele problemen van spierzwakte, achterlopende ontwikkeling of hypermobiliteit. 
Dit doet hij door middel van lichamelijk onderzoek en door navraag te doen bij de patiënt en/of 
ouders. 
Daarnaast kan de patiënt worden doorverwezen naar een (kinder)fysiotherapeut. Hij test de 
motoriek en spierkracht en stelt zo nodig een individueel oefenprogramma op. 
De (kinder)neuroloog kan verder onderzoek doen naar de spierzwakte. En een revalidatie arts kan 
een inschatting maken van de problemen in het dagelijks leven. Hij kijkt ook naar eventuele 
oplossingen of hulpmiddelen. 

Hartproblemen en vaatziekten 

Cardiomyopathie 
Door stapeling van glycogeen in de hartspier kan spierzwakte van het hart ontstaan. Dit wordt 
cardiomyopathie genoemd. Hierbij kan de hartspierwand verdikt zijn. Dit wordt hypertrofie 
genoemd. Meestal geeft dit op de kinderleeftijd geen klachten. Toch is het belangrijk om deze 
hartproblemen goed in de gaten te houden. Dat is mogelijk door ongeveer elke één à twee jaar een 
echo van het hart te maken (of elke 5 jaar bij GSD 3b). Daarnaast wordt globaal elke twee jaar (of 
eerder bij klachten) een hartfilmpje gemaakt. Het is niet nodig om bijvoorbeeld lichamelijke 
inspanning (sporten) te beperken. 

Hoog cholesterol en triglyceriden 
Het hoge gehalte aan vetten en cholesterol in het bloed is een risico. Het kan neerslag van vetten 
en verkalking in de vaten (aderverkalking) veroorzaken. Dit komt bij mensen met GSD 3 echter niet 
vaak voor. 
Bij poliklinische controle wordt bloedonderzoek gedaan. Bij een sterke verhoging van het 
cholesterol- en triglyceriden gehalte wordt eerst het dieet zo optimaal mogelijk afgesteld. Als dit te 
weinig effect heeft, kunnen medicijnen worden gegeven. 

Sociale situatie 

De kinderarts gaat bij bezoek aan de polikliniek na of de ziekte problemen veroorzaakt in het 
dagelijks leven of binnen het gezin. De patiënt en zijn gezin kunnen hulp krijgen van 
maatschappelijk werk. Dit gebeurt als er behoefte is aan extra steun of begeleiding voor het gezin. 

Zelfstandigheid van de patiënt 

Als kinderen ouder worden, moeten zij geleidelijk zelf meer verantwoordelijkheid nemen. Dit geldt 
voor de ziekte en de bijbehorende problemen en behandeling. Ouders moeten leren deze 
verantwoordelijkheid uit handen te geven. Het moment waarop dit proces start, hangt af van het 
kind en van ouders. Een kind moet er mentaal, emotioneel, sociaal en qua kennis klaar voor zijn. 
De kinderarts kan u hierbij begeleiden. Ook kan bijvoorbeeld een kinderpsycholoog of 
maatschappelijk werker extra hulp bieden. 

Erfelijkheid 

De kinderarts bespreekt de erfelijkheid van GSD 3 met u en uw kind. Soms wordt een afspraak 
gemaakt met een klinisch geneticus. Dat is een arts die is gespecialiseerd in erfelijkheid van 
ziekten. De klinisch geneticus kan ook de gevolgen binnen uw gezin en familie met u bespreken. 

3.4 Vaste medebehandelaren: diëtist 
De diëtist die u begeleidt is gespecialiseerd in erfelijke stofwisselingsziekten. Hij begeleidt u en uw 
kind bij het dieet. De diëtist heeft vooral aandacht voor het dieet en de volwaardigheid ervan. Ook 
let de diëtist op belangrijke zaken die hiermee zijn verbonden. Voorbeelden zijn de metabole 
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instelling, de groei, eventuele voedingstekorten, het noodprotocol, de zelfstandigheid van de 
patiënt en psychosociale kwesties. 

Poliklinische controle bij de diëtist 

Poliklinische controles worden vaak gecombineerd met poliklinische controle bij de kinderarts. Hoe 
vaak u op controle komt, hangt ook af van de individuele behoefte. Heeft u tussen de controles 
door nog vragen over het dieet? Dan kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met de 
diëtist. 

Dieet 

Tijdens de controle worden eventuele knelpunten besproken. Het dieet wordt aangepast op basis 
van leeftijd en gewicht, maar ook bij veranderingen in het dagelijks leven. Er wordt ook gekeken 
naar de volwaardigheid van het dieet. Het zo goed mogelijk volgen van het dieet zorgt voor een 
kleinere kans op acute problemen en gevolgen op de lange termijn. Ook zorgt het voor een goede 
groei en ontwikkeling. 
De diëtist kan u en uw kind begeleiden bij het volgen van het dieet. Ook kan hij adviezen geven 
over het toepassen van het dieet. Verder doet hij aanbevelingen over toegestane en niet-
toegestane voedingsmiddelen. Voor voedingsmiddelen die niet zijn toegestaan, bedenkt hij waar 
mogelijk alternatieven. 

Overige aandachtspunten 

Bij de controle is aandacht voor de voedingstoestand en de groei. Bij over- of ondergewicht wordt 
het dieet aangepast. De diëtist geeft dieetadviezen om de hoeveelheid energie in de voeding te 
verhogen (bij ondergewicht) of te verlagen (bij overgewicht). Hierbij wordt rekening gehouden met 
voldoende inname van koolhydraten en de volwaardigheid van het dieet. Een achterstand in de 
lengtegroei kan het gevolg zijn van een dieet dat niet optimaal is. De diëtist geeft ook dan adviezen 
over aanpassing van het dieet. 
 
Daarnaast besteedt de diëtist aandacht aan eventuele tekorten. Die kunnen ontstaan doordat 
bepaalde voedingsmiddelen niet of minder mogen worden gegeten. Als er tekorten zijn van 
belangrijke stoffen voor het lichaam, geeft de diëtist dieetadviezen of voedingssupplementen. 
 
De diëtist geeft uitleg over de eerste fase van een dreigende metabole ontregeling. Op dat 
moment kan een metabole ontregeling vaak worden voorkomen. Dat is mogelijk door 
dieetaanpassingen, bijvoorbeeld door vaker te eten en vooral suikers als energiebron te gebruiken. 
Daarnaast is belangrijk om contact op te nemen met de kinderarts en het noodprotocol te volgen. 
 
Verder is tijdens de controle aandacht voor de zelfstandigheid van de patiënt. De patiënt moet 
immers uiteindelijk zelf verantwoordelijkheid gaan nemen voor het dieet. Wanneer dit moment is, 
hangt af van het kind en van de ouders. De diëtist kan ondersteuning bieden bij een geleidelijke 
overgang van de verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld door uitleg te geven over de ziekte en het 
dieet. Voor ouders is het soms moeilijk om de verantwoordelijkheid uit handen te geven. Ook dat 
kunt u met de diëtist bespreken. 
 
Bovendien besteedt de diëtist aandacht aan psychosociale kwesties. Het volgen van het dieet is 
soms een erg zware opgave zijn voor de patiënt en de ouders. Vooral omdat het dieet altijd moet 
worden gevolgd: het niet naleven van het dieet heeft gevolgen voor de gezondheid. U kunt 
problemen met de omgang van het dieet bespreken. Ook kan de diëtist adviezen geven. 
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3.5 Overige betrokken behandelaren 

Huisarts 

Als de diagnose GSD 3 is gesteld, brengt de kinderarts metabole ziekten uw huisarts op de hoogte.  
De behandeling van GSD 3 vindt plaats in het Universitair Medisch Centrum. Dat gebeurt onder 
begeleiding van de kinderarts. Ook de huisarts kan ondersteuning en begeleiding bieden. Zo kan de 
huisarts u en uw kind hulp bieden bij alledaagse lichamelijke klachten of ziekte, infecties en 
dreigende metabole ontregeling. Daarnaast kan de huisarts ondersteuning geven bij praktische en 
emotionele problemen. 
Uw huisarts krijgt elk jaar een brief van de hoofdbehandelaar. Op die manier blijft uw huisarts 
goed op de hoogte van de gezondheid en het ziektebeeld van de patiënt. 

Kinderarts in een streekziekenhuis 

De behandeling van GSD 3 gebeurt vooral in het Universitair Medisch Centrum. Soms is het 
verstandig dat ook een algemeen kinderarts in een streekziekenhuis bekend is met uw situatie. 
Bijvoorbeeld bij het behandelen van klachten in een streekziekenhuis. 
Hierover worden individuele afspraken gemaakt. Uw persoonlijke noodprotocol en andere 
medische gegevens moeten ook bij uw behandelaar in het streekziekenhuis bekend zijn. Uw vaste 
hoofdbehandelaar zorgt hiervoor. 
Ook behandelingen voor andere problemen, die losstaan van GSD 3, kunnen in het 
streekziekenhuis worden uitgevoerd. U kunt de kinderarts in het streekziekenhuis laten weten dat 
hij contact moet opnemen met uw kinderarts metabole ziekten. 

Andere specialisten binnen het academisch ziekenhuis 

Als uw kind door een andere specialist in het Universitair Medisch Centrum wordt opgenomen, is 
het goed om de kinderarts hierover op de hoogte te brengen. Dat kan de betreffende specialist 
doen, maar ook de ouders kunnen daarvoor zorgen.  
De kinderarts metabole ziekten kan tijdens zo’n opname op de achtergrond advies geven. Die 
adviezen kunnen gaan over eventuele effecten van diagnostiek en behandeling van GSD 3. 
De specialist die de opname heeft geregeld, brengt na het ontslag de kinderarts op de hoogte. 
Daarbij gaat het over het verloop van de opname. 

Diëtist in een streekziekenhuis 

De dieetbehandeling van mensen met GSD 3 vindt plaats in het Universitair Medisch Centrum, 
onder begeleiding van de diëtist. Soms kan een deel van de begeleiding verschuiven naar een 
streekziekenhuis. 
Voorbeelden hiervan zijn de begeleiding van het dieet bij opname voor klachten of situatie die niet 
te maken hebben met GSD 3. Ook intensieve begeleiding van het dieet bij over- of ondergewicht 
kan in een streekziekenhuis gebeuren.  
Als u kiest voor begeleiding een diëtist in een streekziekenhuis zal de diëtist van het Universitair 
Medisch Centrum de dieetgegevens doorgeven aan de diëtist in het streekziekenhuis. Als het nodig 
is, zullen beide diëtisten ook nog onderling overleggen. 

Verpleegkundigen 

U en uw kind krijgen vaak te maken met ziekenhuispersoneel. Vooral verpleegkundigen spelen een 
belangrijke rol. Zij zijn onder meer betrokken bij: 
- de dagelijkse persoonlijke verzorging van uw kind tijdens klinische opname. 
- technische handelingen, zoals het inbrengen van een sonde of katheter. 
- het verlenen van medische zorg, zoals observatie van uw kind en toedienen van medicijnen. 
- begeleiding van de omgang met de ziekte en behandeling. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sonde_(medisch)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Katheter
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Apotheek 

De apotheker levert u de voorgeschreven medicijnen. Hierbij let hij op mogelijke risico’s van een 
combinatie van medicijnen. Ook is hij alert op situaties waarbij het medicijn niet mag worden 
gebruikt. Hij adviseert u over het medicijngebruik en eventuele bijwerkingen. 

3.6 Overige aandachtspunten 
Mensen met GSD 3 kampen soms met problemen waar andere personen niet mee te maken 
krijgen. 

Praktische zaken, opleiding en vrije tijd 

Soms zijn er problemen bij het kiezen en volgen van een opleiding. Ook het krijgen en houden van 
werk en het kiezen van een sport kunnen problemen geven. Met vragen hierover kunt u terecht bij 
uw kinderarts. Uw arts kan u zo nodig doorverwijzen naar een maatschappelijk werker. 

Opvoeding 

Een chronische ziekte kan problemen geven bij de opvoeding. Het is soms moeilijker grenzen te 
stellen. Ook kan het voor ouders lastig zijn een kind in de puberteit los te laten. Voor dergelijke 
problemen kunt u worden doorverwezen naar het maatschappelijk werk of de (kinder)psycholoog. 
Ook een pedagoog of pedagogisch medewerker kan u hierbij helpen. 

Chronische ziekte 

Kinderen met een chronische ziekte voelen zich soms anders dan leeftijdsgenoten. Soms hebben ze 
moeite om met hun ziekte om te gaan. Daarnaast vereist GSD 3 een redelijk intensief dieet. Dit kan 
een grote invloed hebben op het psychisch welbevinden van patiënten en hun ouders. Voor 
ondersteuning en begeleiding kan uw kinderarts u doorverwijzen naar de kinderpsycholoog of het 
maatschappelijk werk. Sommige Universitaire Medische Centra hebben speciale trainingen en 
cursussen voor kinderen met een chronische ziekte. 

Voorlichting over GSD 3 

Het kan soms fijn zijn om steun te krijgen als u naasten, klasgenoten of vrienden wilt informeren 
over GSD 3. Hierbij kunt u hulp krijgen via de kinderarts. Daarnaast kunt u via VKS 
(www.stofwisselingsziekten.nl) informatie krijgen en tips van lotgenoten opdoen. Daarnaast is er 
jaarlijks, in samenwerking met VKS, een GSD-patiëntendag. 

Erfelijkheid en familie 

Het kan lastig zijn om de familie te vertellen dat GSD 3 een erfelijke aandoening is. Familieleden 
kunnen hierover in zitten. Ook hebben ze vaak vragen over de erfelijkheid (‘Wat zijn de kansen dat 
ik een kind krijg met GSD 3?’). Hierbij kunt u hulp inschakelen van een klinisch geneticus. 

Vakantie 

Het is verstandig uw vakantie goed voor te bereiden. Een belangrijk punt is de beschikbaarheid van 
dieetproducten in het buitenland. Ook belangrijk zijn verklaringen voor de douane, vertaling van 
medische informatie en vertaling van het noodprotocol. Voor de medische informatie (vertaald 
medisch overzicht en noodprotocol) kunt u terecht bij uw kinderarts. 
Voor overige praktische zaken kunt u informatie krijgen en tips opdoen via VKS. 
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Transitie 

Rond het 18de jaar verwijst de kinderarts uw kind door naar de internist. Die internist is 
gespecialiseerd in metabole ziekten. De kinderarts en internist begeleiden u bij deze overgang. De 
kinderarts zorgt ervoor dat de internist goed op de hoogte is van uw voorgeschiedenis. 
In sommige ziekenhuizen is geen internist aanwezig die is gespecialiseerd in metabole ziekten. Dan 
wordt de taak van hoofdbehandelaar uitgevoerd door een (kinder)arts gespecialiseerd in metabole 
ziekten samen met een algemeen internist. Op die manier is er voldoende kennis van de 
problemen die zich op volwassen leeftijd voordoen. 
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4 Begeleiding – Volwassenen 
  

Hoofdbehandelaar 

Behandelteam 

Patiënt 

Casemanager 
(b.v. internist of diëtist) 

Internist metabole ziekten 

Begeleiding 

Taak 

Zelfmanagement 

Coördinator 

Dieet 

Noodprotocol 

Leverproblemen 

Laboratoriumonderzoek 
 

Botmassa 
 

Spierproblemen (GSD 3a) 
 

Hartproblemen (GSD 3a) 
 

Sociale situatie 
 

Cognitie / Sociale vaardigheid 
 

Zwangerschap 
 

Erfelijkheid 
 

Cardioloog 
 

Behandelteam 

Chirurg / Gastro-enteroloog 

Neuroloog 
Fysiotherapeut 
Revalidatie arts 

Maatschappelijk werker 
 

 

Gynaecoloog 
 

 

Psycholoog 
 

Klinisch geneticus 
 

Medebehandelaren* 
 

Diëtist 

* De behandelaren binnen de dikke lijnen zijn standaard betrokken, die binnen de gestippelde 
lijnen alleen zo nodig. 
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4.1 Patiënt 
Met dit zorgpad proberen we de betrokkenheid van patiënten te vergroten. Met meer kennis krijgt 
u ook een beter inzicht in het zorgproces. U kunt actief meedenken met de verschillende 
hulpverleners. 
Overleg en uitwisseling van informatie tussen de arts en de patiënt zijn heel belangrijk. 
Persoonlijke informatie kunt u met uw arts bespreken. Daarbij gaat het om informatie waarvan u 
denkt dat het van belang kan zijn voor de zorg. 
Als patiënt met GSD 3 komt de eigen verantwoordelijkheid sterk naar voren in het dieet. Daarnaast 
is het soms nodig dat u zelf het bloedsuikergehalte controleert. 

4.2 Casemanager 
De casemanager is de centrale zorgverlener binnen het zorgproces. Hij is de coördinator van het 
zorgtraject. Heeft u vragen of zijn er problemen? De casemanager is dan uw eerste aanspreekpunt. 
In veel gevallen is de behandelend kinderarts de casemanager. Maar ook een diëtist, een 
gespecialiseerd verpleegkundige of andere behandelaar kan die taak vervullen. 

4.3 Internist Metabole Ziekten 
De internist metabole ziekten is voor patiënten van ongeveer 18 jaar en ouder de vaste 
hoofdbehandelaar. In sommige Universitaire Medische Centra is geen internist metabole ziekten 
aanwezig. In die gevallen is een (kinder)arts metabole ziekten de hoofdbehandelaar, samen met 
een algemeen internist. 
De internist metabole ziekten werkt samen met andere behandelaren. De internist geeft 
belangrijke informatie door aan de andere behandelaren. 
Andersom geldt dat ook: de internist krijgt belangrijke informatie van zijn collega’s. Hij blijft dus 
altijd op de hoogte van de gezondheid van u als patiënt. 
 
De internist is hoofdverantwoordelijk voor het hele zorgtraject. Omdat het dieet bij GSD 3 het 
grootste deel van de behandeling uitmaakt, vervult de diëtist een zeer belangrijke rol in uw 
behandeling en begeleiding. Dit wordt verder besproken onder het kopje ‘Diëtist’. 

Poliklinische controles bij de internist 

In principe bezoekt u de internist ongeveer één of twee keer per jaar. Zo nodig vinden bezoeken 
vaker plaats. 

Jaarlijkse evaluatie 

Naast de poliklinische controle is er een jaarlijkse evaluatie. Hierbij combineert de patiënt 
verschillende onderzoeken. Vaak wordt dit gedaan tijdens een opname in het ziekenhuis. Daarbij 
worden de onderzoeken verspreid over een aantal dagen. Daardoor kan ook veel aandacht worden 
besteed aan de metabole instelling en het dieet. 
 
De internist onderzoekt bij de poliklinische controle het verloop van de ziekte. Ook let hij op de 
gevolgen voor u als patiënt. Daarbij besteedt hij over het algemeen aandacht aan de volgende 
punten: 

Dieet 

Tijdens de controle worden eventuele knelpunten of moeilijkheden besproken. De ziekte zo goed 
mogelijk onder controle houden (een ‘optimale metabole instelling’) betekent een kleiner risico op 
gevolgen op de lange termijn. Tijdens de controle wordt de lever onderzocht. Daaraan is namelijk 
te zien hoe goed de ziekte onder controle is. 
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Overgewicht 
Door het volgen van een intensief dieet, met voldoende aanvoer van suikers, kan overgewicht 
ontstaan. Dit kan leiden tot nadelige gevolgen, zoals suikerziekte en hart- en vaatziekten. Als u wilt 
gaan afvallen, is het verstandig om dit met de diëtist te bespreken. U kunt hierbij begeleiding 
krijgen. 

Noodprotocol 

Een dreigende metabole ontregeling is een verstoring van het evenwicht tussen inname en 
verbruik van glucose. In dat geval moeten speciale maatregelen worden genomen om dit 
evenwicht te herstellen. Situaties waarbij een dreigende ontregeling bestaat, zijn bijvoorbeeld 
periodes van ziek zijn, vooral in combinatie met koorts, braken en/of diarree. Om metabole 
ontregeling tegen te gaan, heeft iedere patiënt een noodprotocol dat u moet opvolgen. 

Operatieve ingrepen 
Voor en tijdens een operatie kunt u het gebruikelijke dieet niet volgen. Om genoeg suikers binnen 
te krijgen, wordt gebruik gemaakt van een infuus met glucose. 
Bij mensen met GSD 3 functioneert de lever soms niet goed. Dit kan leiden tot een verminderde 
bloedstolling. Voor een operatie moet daarom altijd de bloedstolling worden gecontroleerd. 

Laboratoriumonderzoek 

De internist laat ongeveer één of twee keer per jaar bloed- en/of urineonderzoek doen. Dat doet 
hij om te kijken of de ziekte goed onder controle is. Dit wordt ook de ‘metabole instelling’ 
genoemd. 
Een deel van de onderzoeken kunt u thuis uitvoeren. Hierbij gaat het om het bepalen van een 
bloedsuikerwaarde. Dat kan door middel van een vingerprik. 
Naast deze onderzoeken wordt elke keer als u de polikliniek bezoekt in het ziekenhuis bloed en/of 
urine onderzocht. Daarin wordt gekeken naar de metabole instelling. Ook wordt gekeken naar 
eventuele gevolgen op de lange termijn (zoals leverproblemen) en naar eventuele 
voedingstekorten. 
De arts laat weten wanneer de uitslagen van het onderzoek worden besproken. Soms spreekt u 
samen af dat alleen afwijkende uitslagen worden doorgegeven. 

Leverproblemen 

In de lever wordt glucose opgeslagen als glycogeen. Bij mensen met GSD 3 kan glycogeen niet 
worden afgebroken tot glucose. Dit leidt tot stapeling van glycogeen in de lever en vergroting van 
de lever. Bij het ouder worden, wordt de lever vaak weer kleiner. Daarbij kan ook littekenweefsel 
in de lever ontstaan. Hierdoor kan de lever op volwassen leeftijd slechter gaan werken. Uiteindelijk 
kan leverfalen ontstaan, zodat een levertransplantatie nodig is. 
Daarnaast is er een klein risico op het ontstaan van een kwaadaardig gezwel (leverkanker). Dit 
gezwel moet met een operatie worden weggehaald. 
Om de mogelijke leverproblemen in de gaten te houden, wordt ongeveer één keer per twee jaar, 
een echo van de lever gemaakt. Bij klachten wordt eerder een echo gemaakt. Bij afwijkingen op de 
echo wordt een MRI of CT-scan gemaakt om nog beter te onderzoeken. Ook wordt bij het 
bloedonderzoek gekeken naar de leverfunctie en naar tekenen van leverkanker. 

Spierproblemen 

Veel mensen met GSD 3a tussen de 30 en 50 jaar kampen met spierzwakte. De zwakte neemt 
meestal heel geleidelijk toe. Het kan leiden tot loopstoornissen en het minder lang volhouden van 
lichamelijke activiteiten. De spierzwakte wordt veroorzaakt door stapeling van glycogeen in de 
spiercellen. Daarnaast werken ook de zenuwen vaak minder goed. Daardoor vermindert de 
aansturing van de spieren. 
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De internist onderzoekt eventuele problemen van spierzwakte en zenuwproblemen. Dat gebeurt 
door lichamelijk onderzoek en door navraag te doen bij de patiënt. 
Bij problemen wordt u doorverwezen naar een neuroloog, revalidatie arts of fysiotherapeut. 
De neuroloog doet verder onderzoek naar de spierzwakte en zenuwproblemen. De revalidatiearts 
kijkt vooral naar de problemen in het dagelijks leven en eventuele oplossingen en hulpmiddelen 
hiervoor. De fysiotherapeut kan de motoriek en spierkracht testen. Zo nodig stelt hij een 
individueel oefenprogramma op. 

Hartproblemen 

Cardiomyopathie 
Door stapeling van glycogeen in de hartspier kan spierzwakte van het hart ontstaan. Dit wordt 
cardiomyopathie genoemd. Hierbij kan de hartspierwand verdikt zijn (‘hypertrofie’). Meestal geeft 
dit weinig tot geen klachten. Bij sommige patiënten kan het echter leiden tot hartritmestoornissen 
of hartfalen. 
Daarom is het belangrijk om deze hartproblemen goed in de gaten te houden. Dit gebeurt door 
ongeveer elke één à twee jaar een echo van het hart te maken (of elke 5 jaar bij GSD 3b). 
Daarnaast wordt ongeveer elke twee jaar (of eerder bij klachten of zwangerschap) een hartfilmpje 
gemaakt. Het is niet nodig om bijvoorbeeld lichamelijke inspanning (sporten) te beperken. 

Hoog cholesterol en triglyceriden 
Het hoge gehalte aan vetten en cholesterol in het bloed kan een hoger risico op neerslag van 
vetten en verkalking in de vaten (aderverkalking) veroorzaken. Dit wordt bij mensen met GSD 3 
echter niet vaak gezien. 
Bij poliklinische controle wordt hiernaar bloedonderzoek gedaan. Bij een sterke verhoging van het 
cholesterol en triglyceriden gehalte wordt het dieet geoptimaliseerd. 

Botmassa 

Mensen met GSD 3 maken minder goed botten aan. Ook de versteviging van de botten met kalk 
verloopt minder goed. Een goede metabole instelling (door het dieet zo goed mogelijk te volgen) 
zorgt voor de beste botopbouw en versteviging. Op latere leeftijd hebben patiënten een hoger 
risico op botbreuken. 
De botopbouw wordt daarom elke twee tot vijf jaar gecontroleerd. Het onderzoek wordt verricht 
met een botdichtheidsmeting (een DEXA-scan, een speciaal soort röntgenfoto). Na de uitslag wordt 
het dieet soms aangepast. Mogelijk wordt extra calcium en vitamine D voorgeschreven. Soms 
worden medicijnen tegen botontkalking gegeven. 

Cognitie en sociale vaardigheden 

Problemen met de denkfuncties van de hersenen (cognitie) komen alleen voor bij patiënten die 
een ernstige hypoglycemie (te lage bloedsuikerwaarde) hebben doorgemaakt. 
Een chronische ziekte kan invloed hebben op het sociaal en emotioneel functioneren. Bij 
problemen of twijfel kunt u worden doorverwezen naar de psycholoog voor verdere testen. 
Eventueel kunt u extra begeleiding krijgen. Ook kan een psycholoog adviezen geven over 
bijvoorbeeld opleidingsniveau, werksituatie en omgang met sociale situaties. 

Sociale situatie 

De internist gaat bij poliklinische controle na of de ziekte problemen veroorzaakt in de 
thuissituatie. Als behoefte is aan extra steun of begeleiding, op gebied van werk, scholing of 
gezinsleven, wordt u doorverwezen naar het maatschappelijk werk of de psycholoog. U wordt 
geadviseerd om zich aan te sluiten bij de VKS (patiëntenvereniging voor Volwassenen en Kinderen 
met Stofwisselingsziekten). Via hen kunt u tips van lotgenoten opdoen. Daarnaast is jaarlijks een 
GSD-patiëntendag. 
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Vruchtbaarheid en Zwangerschap 

Vruchtbaarheid: 
Bij vrouwen met GSD 3 komen cysten van de eierstokken vaak voor. Dit leidt echter zelden tot 
klachten en vrouwen zijn normaal vruchtbaar. Ook mannen zijn normaal vruchtbaar. 

Zwangerschap: 
Bij een zwangerschapswens is het belangrijk dat de metabole instelling goed is. Dat betekent 
normale bloedsuikerspiegels en goede bloedwaarden. 
Tijdens de zwangerschap kunnen veranderingen optreden in de metabole instelling. Daarbij gaat 
het bijvoorbeeld om lage bloedsuikerspiegels. Slechte metabole instelling kan negatieve gevolgen 
hebben op het ongeboren kind. Daarom zijn extra bloedcontroles, extra controles bij de internist 
en diëtist en eventueel aanpassingen in het dieet nodig. Ook wordt u doorverwezen naar de 
cardioloog om te controleren of sprake is van cardiomyopathie. Tenslotte is het belangrijk om 
samen met uw internist en eventueel met de gynaecoloog te kijken of de medicijnen die u gebruikt 
geen schadelijke gevolgen voor de baby hebben. 

Bevalling: 
Rondom de bevalling moet u zorgen voor voldoende suikerinname, bijvoorbeeld via continue 
sondevoeding of een infuus met glucose. Soms wordt besloten tot een keizersnede. De internist 
zet speciaal voor de bevalling een zorgteam op. Ook zorgt hij ervoor dat alle zorgverleners rond de 
bevalling op de hoogte zijn van de extra aandachtspunten voor een patiënt met GSD 3. 
Borstvoeding geven is goed mogelijk. Het is wel belangrijk het dieet hierop aan te passen. 
Borstvoeding geven kost immers veel energie. 
Bespreek tijdens en na uw zwangerschap met uw internist en uw gynaecoloog welke medicijnen u 
gebruikt. Zij kunnen controleren of de medicijnen geen schadelijke gevolgen hebben voor de baby. 

Erfelijkheid 

De internist bespreekt de erfelijkheid van GSD 3 met u. Als daar behoefte aan is, krijgt u een 
verwijzing naar de klinisch geneticus. Dat is een arts die is gespecialiseerd in erfelijkheid van 
ziekten. Hij kan de erfelijkheid nogmaals met u doornemen. Ook kan hij de gevolgen binnen uw 
gezin en familie met u bespreken. 

4.4 Vaste medebehandelaren: diëtist 
De diëtist die u begeleidt is gespecialiseerd in erfelijke stofwisselingsziekten. Hij vervult een 
belangrijke rol bij uw begeleiding. De diëtist heeft vooral aandacht voor het dieet en de 
volwaardigheid ervan. Ook let de diëtist op belangrijke zaken die hiermee te maken hebben. 
Voorbeelden zijn laboratoriumuitslagen, het noodprotocol en psychosociale kwesties. 
In principe bezoekt u de diëtist eenmaal per jaar. Als er tussen de controles nog vragen zijn over 
het dieet, kunt u contact opnemen met de diëtist. 

Dieet 

Met de diëtist bespreekt u eventuele knelpunten binnen het dieet. Het dieet wordt aangepast bij 
veranderingen in het dagelijks leven. Er wordt ook gekeken naar de volwaardigheid van het dieet. 
Het zo goed mogelijk volgen van het dieet (vooral bij ziek zijn) zorgt voor een kleinere kans op 
acute problemen en gevolgen op de lange termijn. De diëtist kan u begeleiden bij het volgen van 
het dieet. Ook kan hij adviezen geven over het toepassen van het dieet. Verder kan hij 
aanbevelingen doen over toegestane en niet-toegestane voedingsmiddelen en eventuele 
alternatieven. 
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Overige aandachtspunten 

Bij de controle is aandacht voor de voedingstoestand. Bij over- of ondergewicht wordt het dieet 
aangepast. De diëtist geeft dieetadviezen om de hoeveelheid energie in de voeding te verhogen 
(bij ondergewicht) of te verlagen (bij overgewicht). Hierbij wordt rekening gehouden met zaken als 
voldoende inname van koolhydraten en de volwaardigheid van het dieet. 
 
Daarnaast heeft de diëtist aandacht voor eventuele tekorten. Die kunnen ontstaan doordat 
bepaalde voedingsmiddelen niet of minder mogen worden gegeten. Als er tekorten zijn van 
belangrijke stoffen voor het lichaam, kan de diëtist dieetadviezen of voedingssupplementen geven. 
 
De diëtist geeft uitleg over de eerste fase van een dreigende metabole ontregeling. Op dat 
moment kan een metabole ontregeling vaak worden voorkomen. Dat is mogelijk door 
dieetaanpassingen, bijvoorbeeld door vaker te eten en vooral suikers als energiebron te gebruiken. 
Daarnaast is belangrijk om contact op te nemen met de kinderarts en het noodprotocol te volgen. 
 
Bovendien besteedt de diëtist aandacht aan psychosociale kwesties. Het volgen van het dieet is 
soms een erg zware opgave voor de patiënt. Vooral omdat het dieet altijd moet worden gevolgd: 
het niet naleven van het dieet heeft gevolgen voor de gezondheid. U kunt problemen met de 
omgang van het dieet bespreken. Ook kan de diëtist adviezen geven. 
 
Bij een zwangerschap is het soms nodig het dieet aan te passen. Dit omdat dan meer behoefte is 
aan glucose. De diëtist zal u hierbij begeleiden. 

4.5 Overige betrokken behandelaren 

Huisarts 

Omdat de diagnose al op de kinderleeftijd wordt gesteld, kan een GSD 3 patiënt het beste erop 
toezien dat zijn dossier goed wordt overgedragen. Dat moet gebeuren wanneer u van huisarts 
verandert. 
De behandeling van GSD 3 vindt plaats in het Universitair Medisch Centrum. Dat gebeurt onder 
begeleiding van de internist. Ook de huisarts kan ondersteuning en begeleiding bieden. Zo kan de 
huisarts u hulp bieden bij alledaagse lichamelijke klachten of ziekte, infecties en dreigende 
metabole ontregeling. Daarnaast kan de huisarts ondersteuning geven bij praktische en 
emotionele problemen. 
Uw huisarts krijgt elk jaar een brief van de hoofdbehandelaar. Op die manier blijft uw huisarts 
goed op de hoogte van uw gezondheid. 

Internist in een streekziekenhuis 

De behandeling van GSD 3 vindt grotendeels plaats in het Universitair Medisch Centrum. Toch is 
het verstandig dat ook een internist in een streekziekenhuis bij u in de buurt op de hoogte is van 
uw situatie. In acute situaties, zoals een (dreigende) metabole ontregeling, kan behandeling 
immers ook daar plaatsvinden. Dat gebeurt in overleg met de internist metabole ziekten. Ook 
klachten die losstaan van GSD 3 kunnen in het streekziekenhuis worden behandeld. 
Hierover worden individuele afspraken gemaakt. Uw persoonlijke noodprotocol en overige 
medische gegevens moeten ook bij uw behandelaar in het streekziekenhuis bekend zijn. Uw vaste 
hoofdbehandelaar zorgt hiervoor.  

Andere specialisten binnen het academisch ziekenhuis 

Het kan gebeuren dat u door een andere specialist in het Universitair Medisch Centrum wordt 
opgenomen. In dat geval brengt u of de betreffende arts uw internist metabole ziekten daarvan op 
de hoogte. 
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De internist metabole ziekten is tijdens deze opname op de achtergrond betrokken. Hij kan advies 
geven over mogelijke effecten van diagnostiek en behandeling op GSD 3. 
De specialist die de opname heeft geregeld, brengt na het ontslag de internist op de hoogte van 
het verloop van de opname. 

Diëtist in een streekziekenhuis 

De dieetbehandeling van mensen met GSD 3 vindt plaats in het Universitair Medisch Centrum, 
onder begeleiding van de diëtist. In specifieke situaties kan de dieetbegeleiding in een 
streekziekenhuis gebeuren. Voorbeelden hiervan zijn de begeleiding van het dieet bij een opname 
in een ander ziekenhuis. Ook bij intensieve begeleiding met als doel gewichtsverandering (bij over- 
of ondergewicht) kan de begeleiding door een andere diëtist worden overgenomen.  
Als u kiest voor contact met een diëtist in een streekziekenhuis, geeft de diëtist van het 
Universitair Medisch centrum uw dieetgegevens door aan de diëtist in het streekziekenhuis. Als 
het nodig is, overleggen beide diëtisten. 

Verpleegkundige 

U krijgt vaak te maken met ziekenhuispersoneel. Vooral verpleegkundigen spelen een belangrijke 
rol. Zij zijn onder meer betrokken bij de dagelijkse persoonlijke verzorging tijdens klinische opname 
en bij technische handelingen, zoals het inbrengen van een sonde of katheter. Ook spelen zij een 
rol bij het verlenen van medische zorg, zoals observatie en toedienen van medicijnen en 
begeleiding van de omgang met de ziekte en behandeling. 

Apotheek 

De apotheker levert u de voorgeschreven medicijnen. Hij let op mogelijke risico’s van een 
combinatie van medicijnen of situaties waarbij het medicijn niet mag worden gebruikt. De 
apotheker adviseert u over de wijze van gebruik van medicijnen en eventuele bijwerkingen. 

4.6 Overige aandachtspunten 
Mensen met GSD 3 kampen soms met problemen waar andere personen niet mee te maken 
krijgen. 

Praktische zaken, opleiding en vrije tijd 

Soms zijn er problemen bij het afsluiten van een verzekering. Ook het kiezen en volgen van een 
opleiding, het krijgen en houden van werk en het kiezen van een sport kunnen problemen geven. 
Met vragen hierover kunt u terecht bij uw internist. Hij kan u zo nodig doorverwijzen naar het 
maatschappelijk werk. 

Chronische ziekte 

Patiënten met een chronische ziekte voelen zich soms anders dan anderen. Soms hebben ze 
moeite om met hun ziekte om te gaan. Daarnaast vereist GSD 3 een levenslang dieet. Dit heeft 
vaak een grote invloed op het psychisch welbevinden van patiënten. Uw internist kan u voor 
ondersteuning en begeleiding doorverwijzen naar de psycholoog. 

Voorlichting over GSD 3 

Het kan soms fijn zijn om ondersteuning te krijgen bij het geven van informatie over GSD 3 aan 
kennissen, vrienden en collega’s. Hierbij kunt u hulp krijgen via de internist. Daarnaast kunt u via 
VKS informatie krijgen en tips van lotgenoten opdoen. Daarnaast is jaarlijks, in samenwerking met 
de VKS, een GSD-patiëntendag. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sonde_(medisch)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Katheter
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Vakantie 

Het is verstandig uw vakantie goed voor te bereiden. Een belangrijk punt is de beschikbaarheid van 
dieetproducten in het buitenland. Ook belangrijk zijn verklaringen voor de douane, vertaling van 
medische informatie en vertaling van het noodprotocol. Voor de medische informatie (vertaald 
medisch overzicht en noodprotocol) kunt u terecht bij uw internist. 
Voor overige praktische zaken kunt u informatie krijgen en tips opdoen via VKS. 
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5 Kwaliteitsindicatoren 
Dit zorgpad wordt gebruikt om de meest optimale zorg te leveren. We willen de kwaliteit van deze 
zorg beoordelen en bevorderen. Daarom wordt gebruik gemaakt van kwaliteitsindicatoren. Voor 
de kwaliteit van de zorg is het volgende belangrijk: 
 

- Iedere patiënt heeft een casemanager. De casemanager is coördinator is van het zorgproces. Hij 
is ook het eerste aanspreekpunt voor de patiënt. In veel gevallen is de hoofdbehandelaar ook 
de casemanager. 

- Iedere patiënt wordt gezien door een vaste kinderarts metabole ziekten of internist metabole 
ziekten. Die kinderarts of internist is hoofdbehandelaar. 

- Voor iedere patiënt is er een schriftelijk noodprotocol beschikbaar. Het protocol is er voor de 
patiënt en/of ouders, maar ook voor andere personen die bij de zorg betrokken zijn (onder 
meer kinderdagverblijf, huisarts en niet-academisch ziekenhuis). 

- Een kinderarts metabole ziekten is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Dit geldt voor 
spoedeisende problemen die te maken hebben met GSD3. De bereikbaarheid kan eventueel 
geregeld worden via de dienstdoende algemeen kinderarts. 

- De leden van het multidisciplinaire behandelteam zijn aanwezig in of beschikbaar voor het 
Universitair Medisch Centrum. 
 
De volgende zorgspecialisten zijn standaard bij het zorgtraject betrokken: 
• Arts metabole ziekten 
• Diëtist 
 
De volgende zorgspecialisten zijn zo nodig bij het zorgtraject betrokken: 
• (Kinder)cardioloog  •  (Kinder)chirurg 
• (Kinder)fysiotherapeut  •  (Kinder)gastro-enteroloog 
• (Kinder)neuroloog   •  (Kinder)psycholoog 
• klinisch geneticus  •  maatschappelijk werk 

- De medebehandelaren binnen het behandelteam worden goed geïnformeerd. Dat gebeurt door 
de kinderarts metabole ziekten of internist metabole ziekten. De andere behandelaren 
rapporteren actief terug aan de hoofdbehandelaar. 

- Er is schriftelijke en/of mondelinge communicatie tussen de kinderarts metabole ziekten en 
internist metabole ziekten. Dit is nodig voor optimale overdracht tijdens de overgang van 
kinderarts naar internist. 

- Er is ongeveer één keer per jaar schriftelijke en/of mondelinge communicatie tussen de 
hoofdbehandelaar en de huisarts over de huidige situatie van de patiënt. 

- De arts bespreekt met de patiënt en/of ouders op welke termijn de uitslagen van onderzoeken 
bekend zijn en worden verteld. Hierbij gaat het om de phenylalanine-bepaling en overig 
aanvullend onderzoek. Soms spreekt u met uw behandelaar af om de uitslag alleen door te 
geven als er afwijkende waarden zijn gevonden. 

 
- In opdracht van VKS wordt dit zorgpad iedere drie tot vijf jaar herzien. Daardoor voldoet de 

beschreven zorg aan de nieuwste inzichten voldoet. 
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6 Consensus zorgpad Glycogeen Stapelingsziekte type 3 
Er werd consensus (overeenstemming) bereikt over dit zorgpad door de volgende afdelingen 
metabole ziekten van de Universitaire Medische Centra op 15 december 2011: 
 
Kinderartsen: 

- Academisch Medisch Centrum, Amsterdam 

- Academisch Ziekenhuis Maastricht, Maastricht 

- Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam 

- Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen 

- Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen 

- Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Disclaimer 
De informatie in dit zorgpad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
 
In dit zorgpad is de optimale begeleiding en behandeling vastgesteld. Dit is gebeurd op basis van 
de huidige kennis. Dankzij wetenschappelijk onderzoek worden steeds nieuwe inzichten ontdekt. 
De informatie in dit zorgpad kan dus verouderen. Daarom wordt dit zorgpad iedere drie tot vijf jaar 
aangepast aan de meest recente inzichten. Het aanpassen gebeurt in opdracht van VKS. 
 
Dit zorgpad is een afspraak tussen behandelaren en patiënten over hoe de optimale zorg bij 
glycogeen stapelingsziekte type 3 eruit moet zien. Het is een algemene richtlijn. Er kunnen goede 
redenen zijn om in overleg bij individuele patiënten hiervan af te wijken. Naast deze 
patiëntenversie bestaat een artsenversie van dit zorgpad. 
 
De informatie in dit zorgpad is geen vervanging van een consult of behandeling bij een arts. 
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