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1 Introductie 
Dit zorgpad is ontwikkeld voor mensen met de ziekte van Niemann-Pick type C (NPC). 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 de ziekte van Niemann-Pick type C. 
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 de ziekte van Niemann-Pick type C 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 de ziekte van 
Niemann-Pick type C. In een schema leggen we uit waar u mee te maken kunt krijgen. 
Het zorgpad is een algemene richtlijn. Soms wordt 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 de ziekte van 
Niemann-Pick type C. 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 veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar de ziekte van Niemann-
Pick type C. 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 3 tot 5 jaar bijgewerkt. Zo is steeds de meest 
actuele informatie beschikbaar. De nieuwste versie van dit zorgpad staat 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 de ziekte van Niemann-Pick type C en de 
patiëntenvereniging. De (meeste) afdelingen metabole ziekten van de Universitaire Medische 
Centra zijn het eens over de inhoud van dit zorgpad. Deze staan vermeld op pagina 28. De insteek 
is voor iedereen hetzelfde: de best mogelijke zorg bieden. 

Expertisecentrum 

NPC is een erg zeldzame aandoening. Het is lastig te herkennen en te behandelen. Daarom wordt 
waarschijnlijk in de toekomst een expertisecentrum in Nederland opgericht. 
Een expertisecentrum is een landelijk aanspreekpunt. Het is bedoeld voor iedereen die met NPC te 
maken heeft: patiënten, betrokkenen en zorgverleners. Patiënten krijgen hierdoor de beste zorg. 

http://www.stofwisselingsziekten.nl/
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Dat is mogelijk door het bundelen van de kennis en ervaringen. Ook kan de kennis over NPC verder 
worden uitgebreid. Daardoor kan de behandeling in de toekomst nog beter worden. 
 
Als er een expertisecentrum voor NPC 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 Patiëntenverenigingen 
Dit zorgpad is ontwikkeld in opdracht van VKS (patiëntenvereniging voor Volwassenen en Kinderen 
met Stofwisselingsziekten). VKS zorgt ervoor dat dit zorgpad elke 3 tot 5 jaar wordt bijgewerkt. 
Daardoor heeft u steeds de meest actuele informatie over NPC. 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. 

 ‘Ziekte van Niemann-Pick type C’ wordt afgekort tot ‘NPC’. 
  

http://www.stofwisselingsziekten.nl/
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2 Ziekte van Niemann-Pick type C 

De ziekte van Niemann-Pick type C (NPC) is een erfelijke stofwisselingsziekte, waarbij vettige 
stoffen niet goed worden afgevoerd. Deze vettige stoffen hopen zich op binnen de cellen. Dat 
gebeurt vooral in de hersenen, de lever en de milt. 
Normaal worden vettige stoffen (waaronder cholesterol) in de cel verwerkt als ze niet meer nodig 
zijn. De stoffen worden dan afgevoerd naar zogenoemde ‘lysosomen’. Een lysosoom is een 
onderdeel van de cel waar allerlei stoffen worden afgebroken. Daarom wordt de lysosoom ook wel 
de ‘afvalcentrale van de cel’ genoemd. 

Stapeling 

Bij NPC is er een probleem bij het vervoer van vettige stoffen in het lysosoom. De stoffen blijven in 
het lysosoom zitten en worden niet verder afgevoerd. Dit wordt lysosomale stapeling genoemd, 
Niemann-Pick hoort dan ook bij de groep ‘lysosomale stapelingsziekten’. Vooral de cellen in de 
hersenen hebben hier last van. Daardoor verloopt onder andere de aansturing van het lichaam niet 
meer goed. Maar ook de cellen in de lever en milt kunnen de vettige stoffen (waaronder 
cholesterol) niet goed afvoeren omdat dit in de lysosomen blijft zitten. Hierdoor kunnen de lever 
en milt groter worden. Ook kan de lever minder goed gaan werken. 
De ziekte van Niemann-Pick type C is al bij de geboorte aanwezig en kan op verschillende leeftijden 
klachten geven. De aandoening kan ook veel verschillende klachten geven. Op jonge leeftijd begint 
de ziekte vaak met lever- en miltproblemen. Oudere kinderen en volwassenen hebben vaak 
klachten door hersen- en zenuwschade (neurologische klachten). 
De ziekte wordt veroorzaakt door een afwijking in het erfelijk materiaal (DNA). Er zijn twee stukjes 
DNA (genen) bekend, NPC-1 en NPC-2, die bij afwijkingen leiden tot NPC. 

De cijfers 

NPC komt in Nederland bij ongeveer 1 op 120.000 tot 150.000 pasgeborenen voor. Dat betekent 
dat gemiddeld in Nederland elk jaar 1 à 2 kinderen met NPC worden geboren. Daarmee is het een 
ziekte die heel zeldzaam is. Bij 95% van de patiënten met NPC is er een afwijking in het NPC-1 gen, 
in ongeveer 4% van de patiënten is er een afwijking in het NPC-2 gen. Bij ongeveer 1% van de 
patiënten kan de genafwijking niet worden gevonden. 

2.1 Presentatie 

Klachten als de patiënt ziek wordt op de zuigelingenleeftijd 

Geelzucht (icterus). Bij veel patiënten met NPC ontstaat na de geboorte geelzucht. Dit probleem 
komt ook vaak voor bij gezonde kinderen en kinderen met andere ziekten. De geelzucht duurt bij 
patiënten met NPC vaak langer dan bij gezonde kinderen. 

Symptomen 
 

Niemann-Pick C 

Vaststellen 
uitgangssituatie 

Behandeling 
van klachten 

Kinderen 

Volwassenen 

Presentatie Diagnostiek Behandeling Begeleiding 

Miglustat 
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Grote lever en/of milt. Vaak is ook sprake van een vergrote lever en/of milt. Soms is dit zelfs het 
enige probleem en is verder nog niets aan de hand. Enkele jaren later kunnen dan neurologische 
problemen (door beschadiging van de hersenen) ontstaan. 
 
Leverfunctiestoornis. De lever kan beschadigd raken door de ophoping van de vettige stoffen in de 
lysosomen. Daardoor doet de lever zijn werk niet goed. Soms is dit zo ernstig dat de patiënt 
hieraan kan overlijden. 
 
Neurologische klachten. Soms kan een kind met NPC door schade in de hersencellen heel slap zijn. 
Daardoor raakt het leren van bewegingen verstoord. Neurologische klachten ontstaan meestal pas 
als het kind ouder wordt. 
 
Vocht in de buik. In sommige gevallen is al voor de geboorte, bij een echo, te zien dat er vocht in de 
buik van de baby zit. Ook is soms te zien dat er vochtophopingen in het hele lichaam aanwezig zijn. 
 
Longproblemen. Heel soms zijn er longproblemen bij NPC doordat ook daar het cholesterol in de 
cellen ophoopt. Hierdoor verloopt de ademhaling niet meer goed. Het kan nodig zijn de baby 
hierbij te helpen. 
 
Het ziekteverloop. Ongeveer 10 procent van de kinderen met ernstige leverfunctiestoornissen 
overlijdt na de geboorte. De kinderen die herstellen van de leverproblemen ontwikkelen vaak later 
neurologische klachten. Ze overlijden vaak op kinderleeftijd. 

Klachten als de patiënt ziek wordt op de kinderleeftijd 

Neurologische klachten. Als de klachten op zeer jonge leeftijd (1 - 3 jaar) ontstaan, is vaak sprake 
van slap zijn. Ook een vertraging in de motorische ontwikkeling (ontwikkeling van een normaal 
bewegingspatroon) is een eerste teken van NPC. 
Bij klachten op jonge kinderleeftijd (3 - 5 jaar) gaat het vooral om loopstoornissen. Bij klachten op 
latere kinderleeftijd (6 - 12 jaar) gaat het vaak als eerste om slechte schoolprestaties door 
leerproblemen, onhandigheid in het bewegen en loopstoornissen. 
 
In de loop van de tijd nemen de neurologische klachten toe. Voorbeelden zijn een verhoogde 
spierspanning (spasticiteit en dystonie) of een slechte coördinatie van bewegingen (ataxie). Ook 
ontstaan vaak problemen bij het spreken (dysartrie) en slikken (dysfagie). 
Bij ongeveer een derde van alle kinderen met NPC komt epilepsie voor. Ongeveer een op de vijf 
patiënten kampt met cataplexie. Cataplexie is een aandoening waarbij het hele lichaam plotseling 
volledig slap kan worden. Dit komt vaak door emoties zoals lachen, huilen of schrikken. Epilepsie 
en cataplexie kunnen met medicijnen worden behandeld. Toch zijn ze vaak moeilijk helemaal 
onder controle te krijgen. 
 
Oogbewegingen. Door beschadiging van de hersenen kan de aansturing van de oogbewegingen 
achteruitgaan. Bij patiënten met NPC is eerst de aansturing van het snel omhoog en omlaag kijken 
beschadigd. Dit wordt verticale (omhoog en omlaag) blikparese (verlamming bij het kijken) 
genoemd. 
 
Vergrote lever en/of milt. De lever en/of milt kunnen vergroot zijn door de ophoping van het 
cholesterol en andere vetten in de lysosomen. Soms is dit de enige uiting van de ziekte op de 
kinderleeftijd. Op latere leeftijd kunnen alsnog neurologische verschijnselen ontstaan. 
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Psychische problemen. Regelmatig is sprake van gedragsproblemen. Voorbeelden zijn 
hyperactiviteit, agitatie (onrust/zenuwachtigheid) en slaapstoornissen. In sommige gevallen doen 
zich periodes met psychose voor. Daarbij is het contact met de werkelijkheid verstoord. 
 
Het ziekteverloop. Als de eerste (neurologische) klachten in de vroege kinderleeftijd ontstaan, is er 
vaak ook een snelle achteruitgang. Veel kinderen zullen vroegtijdig (rond 5 jaar) overlijden.  
Als de eerste klachten op latere kinderleeftijd ontstaan, gaat de achteruitgang langzamer. Veel van 
deze patiënten gaan in de tienerjaren dementeren. Ze overlijden vaak tussen de 20 en 30 jaar. 

Klachten als de patiënt ziek wordt op de volwassen leeftijd 

Neurologische klachten: 
Regelmatig worden motorische problemen (bewegingsproblemen) gezien. Voorbeelden zijn 
verhoogde spierspanning (spasticiteit en dystonie) en slechte coördinatie van bewegingen (ataxie). 
Ook ontstaan vaak problemen met het spreken en slikken. 
De denkfunctie van de hersenen gaat geleidelijk achteruit. Daarbij ontstaat uiteindelijk dementie. 
 
Verticale blikparese. Door beschadiging van de hersenen kan de aansturing van de oogbewegingen 
achteruitgaan. Bij mensen met NPC is eerst de aansturing van het omhoog en omlaag kijken 
beschadigd. Dit wordt verticale blikparese genoemd. 
 
Psychiatrische klachten. Bij een aantal patiënten zijn psychiatrische klachten de eerste tekenen van 
NPC. Het kan gaan om depressie, stemmingsstoornissen (manische depressie) en schizofrenie (een 
verstoorde waarneming van de werkelijkheid). Daarnaast zijn andere psychiatrische problemen 
mogelijk, zoals slaapstoornissen, katatonie (niet spreken, het aannemen van ongewone 
lichaamshouding en afwerend gedrag) en hallucinaties (iets zien of horen dat er niet is). 
 
Vergrote lever en/of milt. Bij ongeveer de helft van de patiënten is de milt vergroot. In zeldzame 
gevallen is dit zelfs op volwassen leeftijd nog de enige uiting van de ziekte. 
 
Het ziekteverloop. Geleidelijk nemen de klachten toe. Dit geldt voor neurologische en 
psychiatrische klanten. Dit gaat echter veel langzamer dan bij patiënten die al op kinderleeftijd ziek 
werden. 

2.2 Diagnose 
Als iemand klachten krijgt die doen denken aan NPC, moet verder onderzoek worden gedaan. In 
het bloed wordt gekeken naar vettige stoffen, zoals cholesterol. Ook wordt gekeken naar het 
functioneren van de lever. Verder wordt gezocht naar stoffen die bij het kapot gaan van levercellen 
vrijkomen en naar de bloedcellen (rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes). 

Niemann-pick type C 

Om de diagnose te kunnen stellen, wordt dus gekeken naar de ophoping van vettige stoffen in de 
cellen. In de praktijk gebeurt het volgende: 

- Er wordt een klein stukje huid weggenomen (huidbiopt). 
- Uit de huidbiopt wordt een aantal cellen (fibroblasten) gekweekt. 
- In de cellen wordt gekeken naar de ophoping van vetten. 
- Soms wordt onderzocht hoe de verwerking van de vettige stoffen verloopt. 
- Zijn er afwijkingen? Dan kan de diagnose NPC worden gesteld. 
- Om de diagnose met zekerheid vast te stellen, wordt DNA-diagnostiek gedaan. Hierbij 

wordt gekeken naar de afwijking in het erfelijk materiaal (in de genen NPC-1 en NPC-2). 
Voor dit onderzoek is wordt bloed afgenomen. 



 

 November 2011 9 

De manier om naar het DNA (erfelijk materiaal) te kijken, gaat tegenwoordig steeds sneller. 
Waarschijnlijk wordt binnenkort dus als eerste gekeken naar een afwijking in het DNA. Dit in plaats 
van te kijken naar vettige stoffen in de cellen zelf. 

Aanvullend onderzoek 

Als de patiënt broers en/of zussen heeft, is het advies deze ook te onderzoeken op NPC. De leeftijd 
waarop de eerste klachten te zien zijn en ook de soort klachten kunnen zelfs binnen een gezin 
sterk verschillen. Daarom is het belangrijk ook oudere broers en/of zussen te testen. 

Vaststellen uitgangssituatie 

Nadat de diagnose is gesteld, wordt ook gekeken naar andere problemen die zich bij NPC vaak 
voordoen. Daarvoor wordt vaak een echo (afbeelding door middel van geluidsgolven) van de buik 
gemaakt. Soms volgt ook een MRI-scan van de hersenen. 
De mate van neurologische afwijkingen wordt vastgelegd met een soort scorelijst. Als daar reden 
voor is, wordt ook een gehoortest gedaan. Hetzelfde geldt voor een speciale oogtest naar de 
oogbewegingen. Ook kan een (kinder)psycholoog onderzoek doen naar de mentale ontwikkeling. 

2.3 Behandeling 

Behandeling van NPC 

Mensen met NPC worden altijd behandeld in een Universitair Medisch Centrum. Dat gebeurt door 
een kinderarts, internist of neuroloog die is gespecialiseerd in metabole ziekten 
(stofwisselingsziekten). De behandeling van NPC bestaat uit medicijnen en andere ondersteunende 
maatregelen. 
 
Tot voor kort was er geen effectieve behandeling voor patiënten met NPC. Het was alleen mogelijk 
om klachten te behandelen. Sinds kort bestaat er een medicijn (Miglustat) dat de neurologische 
achteruitgang van de ziekte kan remmen. Dit betekent niet dat NPC kan worden genezen. Het 
betekent wel dat de neurologische achteruitgang mogelijk kan worden vertraagd. Miglustat werkt 
helaas niet bij iedere patiënt. Het is niet van tevoren duidelijk bij welke patiënten Miglustat een 
goed effect heeft.  
 
Het medicijn Miglustat remt de vorming van bepaalde vettige stoffen. Het zorgt ervoor dat minder 
stoffen in de cellen ophopen. Het medicijn werkt het beste bij oudere kinderen en volwassenen. 
Miglustat wordt nog niet heel lang gebruikt. Daardoor is het effect op lange termijn op het 
ziekteverloop nog niet bekend. 

Behandeling van klachten 

Voor mensen met NPC is behandeling, begeleiding en ondersteuning van de problemen van groot 
belang. Soms kunnen klachten daadwerkelijk worden behandeld, bijvoorbeeld met medicijnen. 
Maar meestal gaat het om begeleiding en ondersteuning. 
- Epileptische aanvallen en cataplexie (plotseling volledig slap worden bij emoties) kunnen worden 

behandeld met specifieke medicijnen. Vaak is het lastig om deze klachten helemaal onder 
controle te krijgen. 

- Bij problemen met bewegen, zoals spierzwakte (parese) en hoge spierspanning (dystonie of 
spasticiteit), is het belangrijk zo veel mogelijk in beweging te blijven. Een fysiotherapeut kan 
hierbij helpen. 

- Door slikproblemen (dysfagie) kunnen voedingsproblemen ontstaan. Het kan dan nodig zijn 
voeding te geven via een neus-maagsonde (slangetje van de neus via de slokdarm naar de 
maag). Ook voeding via een gastrotomie (directe verbinding met de maag door de buikwand 
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heen) is mogelijk. Een verminderde slikfunctie kan ook leiden tot overmatig kwijlen en 
verslikken. 

- Bij verslikken kan longontsteking ontstaan. Dit kan gebeuren als voeding in de longen terecht 
komt. Hiervoor wordt vaak antibiotica gegeven. Ook kan de patiënt hoestoefeningen doen. 
Verder is het soms nodig om medicijnen (pufjes) te gebruiken om de longen goed open te 
krijgen. 

- Bij spraakproblemen (dysartrie) en taalproblemen kan een logopedist ondersteuning bieden. 
- Bij een zeer ernstige stoornis van de leverfunctie werkt de lever soms helemaal niet meer 

(leverfalen). Dan is ondersteuning van de functie van de lever van belang. Dat kan bijvoorbeeld 
door het toedienen van stoffen die de lever anders zelf zou maken. 

- Obstipatie (harde moeizame ontlasting) is vaak het gevolg van een tekort aan beweging en 
dieetproblemen. Het stimuleren van bewegen en het aanpassen van de voeding zijn de 
belangrijkste maatregelen die hiertegen kunnen worden genomen. Bij diarree kan ook de 
voeding worden aangepast. Verder kunnen ook specifieke medicijnen worden gebruikt. 

- Bij gedragsproblemen kan een psychiater soms ondersteuning bieden. Bij slaapstoornissen 
worden soms medicijnen gegeven. 

 
Bij de behandeling van de klachten kan een fysiotherapeut soms helpen zo goed mogelijk te 
bewegen. Een logopedist kan soms hulp bieden bij slikproblemen en bij spraak- en taalproblemen. 
 
Soms krijgen patiënten medicijnen om bepaalde klachten tegen te gaan. Zo bestaan er medicijnen 
tegen epileptische aanvallen. Deze nemen de klachten soms niet helemaal weg. Ook problemen als 
longontsteking, obstipatie (moeizame ontlasting) en slaapproblemen kunnen worden behandeld 
met medicijnen. 
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3 Begeleiding – Kinderen 
  

* De behandelaren binnen de dikke lijnen zijn standaard betrokken, die binnen de gestippelde 
lijnen alleen zo nodig. 

Hoofdbehandelaar 

Behandelteam 

Patiënt en/of ouders 

Casemanager 

Kinderarts Metabole Ziekten 

of (Kinder)Neuroloog 

Taak 

Begeleiding 

Zelfmanagement 

Coördinator 

Neurologische problemen 
 

Motorische ontwikkeling 
 

Spraak- en taalontwikkeling 
 

Cognitieve ontwikkeling 
 

Psychiatrische problemen 
 

Leverproblemen 
 

Miltproblemen 
 

Darmproblemen 
 

Longproblemen 
 

Laboratorium onderzoek 
 

Zelfstandigheid 
 

Voedingsproblemen 
 

Erfelijkheid 
 

Sociale situatie 
 

Levenseinde 

Medebehandelaren* 

Diëtist 
 

(Kinder)Longarts 
 

(Kinder)Gastro-enteroloog 
 

Behandelteam 

(Kinder)Psycholoog 
 

(Kinder)Fysiotherapeut 
 

(Kinder)Psycholoog 
 

Logopedist 
 

(Kinder)Psychiater 
 

Maatschappelijk werk 
 

Klinisch geneticus 
 

Huisarts 
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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 hierdoor actief meedenken met de 
verschillende hulpverleners. 
Overleg en uitwisseling van informatie tussen arts en 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 komt de eigen verantwoordelijkheid sterk naar voren in het innemen van de medicijnen 
en eventueel het stimuleren om in beweging blijven. 
Door kennis te nemen van dit zorgpad krijgen de patiënt en/of ouders beter inzicht in de processen 
van het zorgtraject. Hierdoor kunnen zij actief meedenken met de verschillende hulpverleners. 

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 of neuroloog de casemanager. Maar ook een diëtist 
of een andere behandelaar kan die taak vervullen. 

3.3 Kinderarts Metabole Ziekten of (Kinder)Neuroloog 
NPC geeft vooral neurologische klachten. Daarom kan zowel een kinderarts metabole ziekten als 
een (kinder)neuroloog hoofdbehandelaar zijn. Vaak werken kinderarts en (kinder)neuroloog 
intensief samen. Daarbij richten ze allebei hun aandacht op iets andere gebieden. Is het u niet 
duidelijk wie uw hoofdbehandelaar is, vraag daar dan naar. 
 
De kinderarts metabole ziekten of (kinder)neuroloog is voor patiënten tot 18 jaar de vaste 
hoofdbehandelaar. Hij kan u ook verwijzen naar andere behandelaren met wie hij samenwerkt. De 
kinderarts geeft dan 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 welzijn van de patiënt. 

Poliklinische controles 

Hoe vaak moet u naar de kinderarts? Dat hangt af van de leeftijd van de patiënt en de problemen.  
Het is verstandig om minimaal één keer per jaar bij de kinderarts op controle te komen. Nemen de 
(neurologische) klachten toe of zijn er andere problemen? Dan kan het nodig zijn om vaker op 
controle te komen. 
Bij acute problemen is de (kinder)neuroloog of kinderarts altijd bereikbaar. Dat betekent: 24 uur 
per dag en 7 dagen per week (eventueel via dienstdoende kinderarts van het ziekenhuis). 
 
De hoofdbehandelaar, de kinderarts of (kinder)neuroloog, onderzoekt bij de poliklinische controles 
het verloop van de ziekte en de gevolgen voor u als patiënt. Daarbij besteedt hij aandacht aan de 
volgende punten: 

Neurologische problemen 

De kinderarts vraagt naar neurologische klachten. Voorbeelden zijn epilepsie, cataplexie (plotseling 
volledig slap worden) en narcolepsie (plotseling in slaap vallen). Ook vraagt de arts naar 
afwijkingen in het bewegen (motoriek) en het denken (cognitie). Die problemen kunnen immers 
ook ontstaan door een stoornis van de hersenen en zenuwen. 
 
De kinderarts kijkt bij lichamelijk onderzoek specifiek naar neurologische afwijkingen. Verticale 
blikparese is een stoornis van de ogen bij het naar boven en beneden kijken. De kinderarts kijkt 
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hier in het bijzonder naar. Als hij een afwijking van de oogbeweging vermoedt, stuurt de kinderarts 
de patiënt door naar een speciaal onderzoekscentrum binnen het ziekenhuis. Daar wordt de 
patiënt dan heel nauwkeurig onderzocht. 
 
Bij neurologische klachten wordt mogelijk het medicijn Miglustat voorgeschreven. Soms gebeurt 
dit zodra de diagnose wordt gesteld, als er al neurologische klachten bestaan. Bij andere kinderen 
is de diagnose NPC al bekend, maar ontstaan de neurologische klachten pas op latere leeftijd. Als 
de klachten ontstaan, kan gestart worden met het medicijn. 
 
Is uw hoofdbehandelaar een kinderarts? Dan verwijst hij u bij neurologische klachten (zoals 
epilepsie, cataplexie of narcolepsie) vaak door naar een kinderneuroloog. Dit is een specialist op 
het gebied van het zenuwstelsel (de hersenen en de zenuwen). De neuroloog onderzoekt de 
neurologische klachten verder door lichamelijk neurologisch onderzoek. Als het nodig is, laat hij 
aanvullend onderzoek verrichten, zoals een EEG (hersenfilmpje). Daarnaast geeft hij adviezen over 
behandeling van de neurologische problemen. Als het nodig is, schrijft hij medicijnen voor. 

Motorische ontwikkeling 

Bij mensen met NPC ontstaan vaak problemen bij het bewegen. Voorbeelden zijn zwakte van de 
spieren (parese) of juist een verhoogde spierspanning (spasticiteit en dystonie). Ook een slechte 
coördinatie van bewegingen (ataxie), problemen met slikken (dysfagie) en problemen bij het 
praten (dysartrie) komen vaak voor. De kinderarts onderzoekt de motorische vaardigheden van de 
patiënt bij poliklinisch bezoek. Dat gebeurt door de patiënt lichamelijk te onderzoeken, te 
observeren en via navraag bij ouders. Bij bewegingsproblemen kan de patiënt worden 
doorverwezen naar een (kinder)fysiotherapeut. Hij neemt verdere testen af en kan zo nodig 
individuele begeleiding bieden. 
Door de bewegingsproblemen kan ook de motorische ontwikkeling gaan achterlopen of 
verslechteren. Ook hierbij kan een (kinder)fysiotherapeut ondersteuning bieden. 
Als uw hoofdbehandelaar een kinderarts is, kan hij u bij motorische klachten doorverwijzen naar 
een kinderneuroloog. Hij doet verder lichamelijk onderzoek. Ook behandelt hij deze problemen 
waar mogelijk, bijvoorbeeld met medicijnen. 

Verstandelijke ontwikkeling 

Tijdens de poliklinische controle kijkt de arts naar de verstandelijke ontwikkeling van de patiënt. 
Dit gebeurt door goed naar het kind te kijken en door navraag te doen bij de ouders. 
Bij NPC ontstaat vooral schade in het voorste deel van de hersenen. Daardoor kunnen ook 
gedragsproblemen en leerproblemen ontstaan. 
De patiënt kan worden doorverwezen naar een (kinder)psycholoog als de ontwikkeling niet goed 
verloopt of als er gedragsproblemen zijn. De psycholoog test de patiënt verder en eventueel 
begeleiden. De (kinder)psycholoog geeft vaak ook adviezen. Die gaan bijvoorbeeld over de 
schoolkeuze en over het omgaan met gedragsproblemen. 
Een chronische ziekte als NPC kan grote invloed hebben op de sociale ontwikkeling. Ook hierbij kan 
een (kinder)psycholoog extra begeleiding bieden. 

Spraak- en taalontwikkeling 

Spraak- en taalproblemen komen vaak voor. Ze worden veroorzaakt door bewegingsproblemen en 
de verstandelijke achteruitgang. De kinderarts doet bij poliklinische controle navraag naar deze 
problemen. Hij zal zelf de spraak- en taalvaardigheden beoordelen door observatie en lichamelijk 
onderzoek. Bij spraak- en taalproblemen wordt de patiënt doorverwezen naar een logopedist, een 
specialist op het gebied van taal en spraak. De logopedist onderzoekt de spraak- en taalproblemen 
verder. Ook stelt hij een plan op om de problemen aan te pakken, bijvoorbeeld door speciale 
oefeningen. 
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Daarnaast zijn er soms gehoorproblemen. Hiervoor laat de kinderarts gehooronderzoek verrichten. 
Als er inderdaad gehoorprobleem zijn, wordt u doorverwezen naar een KNO-arts. Deze arts zal 
verder onderzoek doen en eventueel en uw kind zo nodig behandelen. 

Psychiatrische problemen 

Mensen met NPC hebben soms psychiatrische problemen. Dat komt door de beschadiging van de 
hersenen. Hierbij kan het gaan om gedragsproblemen, hyperactiviteit, agitatie en slaapstoornissen. 
Maar ook depressie, manische depressie (afwisselend overmatig vrolijk en overmatig verdrietig), 
psychose (verstoorde waarneming in van de werkelijkheid) en hallucinaties (iets zien of horen dat 
er niet is) komen voor. 
 
De arts vraagt de ouders bij poliklinische controle naar deze problemen. Als deze klachten 
aanwezig zijn, kan een kinderpsycholoog en/of maatschappelijk werker u ondersteunen en 
begeleiden. Bij ernstige klachten kan een psychiater verder onderzoek doen en medicijnen 
voorschrijven. Ook bij slaapklachten krijgt uw kind soms medicijnen. 

Voedingsproblemen 

Slikproblemen (dysfagie) komen veel voor bij mensen met NPC. Hierdoor ontstaan vaak 
voedingsproblemen. Het gevolg is dat patiënten kunnen afvallen of tekorten aan belangrijke 
voedingsstoffen ontstaan. Daarnaast zijn er vaak verslikproblemen, waarbij ook een risico is op een 
longontsteking (zie ‘longproblemen’). 
 
De arts doet navraag bij ouders en de patiënt naar de voedingsproblemen en slikproblemen. Om 
de groei in de gaten te houden, worden lengte en gewicht gemeten bij de policontrole. Voor een 
goede beoordeling van de slikfunctie kan uw kind worden doorgestuurd naar een logopedist. 
De diëtist beoordeelt zo nodig de voedingswaarde van het dieet en geeft dieetadviezen. 
 
Als slikproblemen leiden tot onvoldoende inname van voeding of veel longontstekingen,dan is het 
verstandig een andere manier van voeding toe te passen. Dit kan bijvoorbeeld door een 
neusmaagsonde (een slangetje van de neus naar de maag). Ook een gastrotomie (een directe 
verbinding tussen de buikwand en de maag) is mogelijk. Een neusmaagsonde biedt vaak een 
oplossing voor beperkte duur. Daarna is soms alsnog een gastrostomie noodzakelijk. Via een 
neusmaagsonde of gastrostomie kunt u kant- en klare voeding (sondevoeding) geven. 

Leverproblemen 

Als de klachten van NPC al kort na de geboorte ontstaan, komen leverproblemen vaakvoor. 
Veel baby’s met NPC hebben na de geboorte geelzucht, die lang aanhoudt. Om de ernst van de 
geelzucht te beoordelen, wordt bloedonderzoek gedaan. Als de stof die de geelzucht veroorzaakt 
(bilirubine) heel hoog is, wordt de geelzucht behandeld. Dit kan met behulp van een speciale 
(blauwe) lamp. Daardoor wordt deze stof in de huid afgebroken. 
 
De lever loopt soms zo veel schade op, dat dit orgaan zijn werk niet goed meer kan doen. De lever 
is vooral belangrijk voor het verwijderen van schadelijke stoffen uit het bloed (ontgiften). 
Daarnaast maakt de lever stoffen die nodig zijn voor de bloedstolling. In het bloed wordt gekeken 
naar de werking van de lever. Ook wordt gekeken naar stoffen die vrijkomen als een levercel kapot 
gaat. Als de lever helemaal niet meer werkt (leverfalen), kan een kind hieraan overlijden. Maar het 
is ook mogelijk dat de lever weer gaat werken en de problemen vanzelf overgaan. 
 
Als een patiënt op latere leeftijd klachten van NPC krijgt, komen leverproblemen bijna nooit voor. 
De lever kan wel vergroot zijn, maar dit leidt niet tot klachten. De grootte van de lever wordt wel in 
de gaten gehouden door middel van een echo. 
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Miltproblemen 

Bij mensen met NPC kan de milt vergroot zijn door ophoping van de vettige stoffen. Bij een sterk 
vergrote milt zijn er soms minder bloedcellen. Bijvoorbeeld bloedplaatjes, die worden 
‘weggevangen’ door de grote milt. Voorafgaand aan een operatie moet daarom het aantal 
bloedplaatjes worden gecontroleerd. Bij een heel sterk vergrote milt worden door sommigen 
sporten afgeraden. Dat is het geval als de milt niet meer door de ribben wordt beschermd. Af te 
raden sporten zijn activiteiten waarbij je een harde klap in de buik kunt krijgen, zoals 
gevechtsporten, voetbal of hockey. 

Longproblemen 

Heel zelden ontstaan longproblemen na de geboorte. Dit gebeurt door ophoping van vettige 
stoffen in de longen. De patiënt is dan erg benauwd en heeft moeite met ademhalen. In dat geval 
wordt vaak zuurstof gegeven. Ook wordt de patiënt ondersteund bij het ademhalen. Soms wordt 
de ademhaling helemaal overgenomen door een beademingsmachine. 
 
Door slikproblemen kan een patiënt zich gemakkelijk verslikken. Hierbij kan per ongeluk een beetje 
voeding in de longen komen. Daardoor kan een longontsteking ontstaan. Een longontsteking kan 
worden behandeld met antibiotica. Soms worden medicijnen gegeven om de luchtwegen goed 
open te krijgen (pufjes). Ook kan een fysiotherapeut helpen bij het goed (op)hoesten. 

Darmproblemen 

Diarree en obstipatie komen vaak voor bij mensen met NPC. Deze klachten kunnen het gevolg zijn 
van het dieet of te weinig beweging. De problemen kunnen ook een bijwerking van Miglustat zijn. 
De kinderarts doet navraag naar het ontlastingspatroon. Zo nodig geeft hij dieet- en 
beweegadviezen. 

Laboratoriumonderzoek 

Bij poliklinische controle wordt soms bloedonderzoek gedaan. Hierbij wordt gekeken naar de 
(witte en rode) bloedcellen als de milt vergroot is. Bij een vergrote lever of leverproblemen wordt 
ook gekeken naar de werking van de lever. Verder wordt gekeken naar stoffen die vrijkomen als 
een levercel kapot gaat. Bij voedingsproblemen wordt ook gelet op eventuele tekorten van 
belangrijke voedingsstoffen. 
 
De uitslagen van het laboratoriumonderzoek worden, in principe, binnen twee weken met u 
besproken. In sommige gevallen kunnen u en uw behandelaar samen afspreken om de resultaten 
alleen bij een afwijkende uitslag door te geven. 
 
Als een patiënt prikangst heeft, kan een pedagogisch medewerker extra begeleiding bieden. 

Zelfstandigheid van de patiënt 

Als kinderen ouder worden, moeten zij geleidelijk zelf meer verantwoordelijkheid nemen. Het gaat 
daarbij om de ziekte, de bijbehorende problemen en de behandeling (het dieet en het innemen 
van de medicijnen). 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. 



 

 November 2011 16 

Sociale situatie 

De kinderarts gaat bij bezoek aan de polikliniek na of de ziekte van de patiënt problemen 
veroorzaakt in het dagelijks leven of binnen het gezin. Uw huisarts kan een belangrijke rol in 
nemen in de begeleiding van sociale problemen. Heeft u behoefte aan extra steun of begeleiding? 
Dan wordt u doorverwezen naar maatschappelijk werk. 

Erfelijkheid 

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

Levenseinde 

Kinderen bij wie NPC op (heel) jonge leeftijd is vastgesteld, kunnen op jonge leeftijd overlijden. 
Voor de ouders is dit een uiterst moeilijke periode met gevoelens als boosheid, woede, verdriet en 
onmacht. Maar soms ook opluchting omdat er een eind komt aan ernstig lijden. Ook allerlei 
praktische zaken vragen om aandacht. In deze fase is ondersteuning van groot belang.  
De neuroloog of kinderarts metabole ziekten kan u bij een aantal zaken ondersteunen. Hij kan u 
ook informatie geven over problemen die zich kunnen voordoen. In veel gevallen begeleidt de 
huisarts u in deze fase. Bij een aantal praktische zaken kunt u worden ondersteund door het 
maatschappelijk werk. Ondersteuning op emotioneel gebied kan van veel kanten komen, 
bijvoorbeeld het gezin, familie, vrienden en buren. 

3.4 Overige betrokken zorgverleners 

Huisarts of Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) 

De huisarts wordt, nadat de diagnose NPC is vastgesteld, door de kinderarts metabole ziekten of 
(kinder)neuroloog op de hoogte gebracht van de diagnose. 
De behandeling van NPC vindt plaats in een Universitair Medisch Centrum. Dat gebeurt onder 
begeleiding van de kinderarts of (kinder)neuroloog. Toch kan de huisarts ondersteuning en 
begeleiding bieden aan patiënten en hun ouders. Zo kan de huisarts hulp bieden bij alledaagse 
lichamelijke klachten en bij acute problemen zoals ziekte. Daarnaast kan de huisarts vaak 
ondersteuning bieden bij praktische en emotionele problemen. 
De huisarts krijgt regelmatig een brief van de hoofdbehandelaar. Daarmee blijft uw huisarts goed 
op de hoogte van uw algehele gezondheid en uw ziektebeeld. 
Soms woont de patiënt niet bij de ouders, maar bijvoorbeeld in een woonvorm. In dit geval neemt 
een Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) de functie van de huisarts over. 

Kinderarts of (kinder)neuroloog in een perifeer ziekenhuis 

De behandeling van NPC gebeurt voor het grootste gedeelte in het Universitair Medisch Centrum. 
Toch is het soms verstandig dat ook een algemeen kinderarts of (kinder)neuroloog in een 
ziekenhuis bij u in de buurt bekend is met uw situatie. Bijvoorbeeld omdat de patiënt bij acute 
klachten en klachten die gedeeltelijk los staan van NPC ook kan worden behandeld in een 
streekziekenhuis. Hierover worden individuele afspraken gemaakt. 
Bij de keuze voor een kinderarts of (kinder)neuroloog in een streekziekenhuis kunt u een afspraak 
maken voor een kennismaking. Uw vaste hoofdbehandelaar geeft uw medische gegevens dan door 
aan de algemeen kinderarts of (kinder)neuroloog. 
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Andere specialisten binnen het academisch ziekenhuis 

Het kan gebeuren dat een patiënt door een andere specialist in het Universitair Medisch Centrum 
wordt opgenomen. In dat geval is het handig als hij (of u als ouder) de kinderneuroloog of 
kinderarts daarvan op de hoogte brengt. 
Uw (kinder)neuroloog of kinderarts metabole ziekten is tijdens de opname op de achtergrond 
betrokken voor advies. Dat kan gaan over eventuele effecten van de diagnose en behandeling van 
NPC. 
De specialist die de opname heeft geregeld, brengt na uw ontslag de (kinder)neuroloog of 
kinderarts op de hoogte. Daarbij gaat het over het verloop van de opname. 

3.5 Medicijnen 

Veel gebruikte medicijnen bij NPC 

- Miglustat 
• Miglustat is een medicijn dat de aanmaak van vettige stoffen vermindert. Daardoor hopen 

minder stoffen zich op in de cel. Het medicijn remt voor een deel de neurologische 
achteruitgang. Het heeft geen effect op lever, milt of longproblemen. 

• Behandeling met Miglustat wordt gestart zodra sprake is van neurologische symptomen. 
Onder de symptomen valt ook de afwijking van de oogbeweging (verticale blikparese). 

• De aanbevolen hoeveelheid is afhankelijk van de lengte en het gewicht. 
• Bijwerkingen zijn vooral maag- en darmklachten. 
• Soms is behandeling met Miglustat op medische gronden niet zinvol. Dit is bijvoorbeeld het 

geval als het ziektebeeld heel snel gaat en al tot zeer veel hersenschade heeft geleid. Als u 
het oneens bent met het niet-behandelen met Miglustat, is het raadzaam een second 
opinion aan te vragen. Dat doet u bij voorkeur bij het Expertisecentrum. 

 
- Er bestaan specifieke medicijnen voor de behandeling van: 

• Neurologische klachten zoals epilepsie, cataplexie (plotseling volledig slap worden) en 
narcolepsie (plotseling in slaapvallen). De neuroloog schrijft deze medicijnen, die vaak per 
patiënt verschillen, voor. Voorbeelden van deze medicijnen zijn anti-epileptica, tricyclische 
antidepressiva, methylfenidaat en modafinil. 

• Motorische (bewegings-) klachten zoals dystonie (hoge spierspanning) en tremor (trillen). De 
neuroloog schrijft deze medicijnen, die per patiënt verschillen, voor. Voorbeelden van deze 
medicijnen zijn anticholinergica en botuline-toxine. 

Te vermijden middelen bij NPC 

Sommige medicijnen kunt u het best zoveel mogelijk vermijden. Daarbij gaat het om medicijnen 
die speekselvloed of epilepsie kunnen uitlokken. U kunt hierover uw apotheker om advies vragen. 
Ook kunt u overleggen met uw kinderarts over de noodzaak om de medicijnen te gebruiken. 
Verder wordt het gebruik van alcohol en drugs sterk afgeraden bij patiënten met NPC. Dit kan de 
neurologische en psychiatrische klachten verergeren. 

3.6 Overige aandachtspunten 
U loopt soms tegen problemen aan waar andere personen niet mee te maken hebben. 

Praktische zaken, opleiding en vrije tijd 

U kunt problemen hebben bij het kiezen en volgen van een opleiding. Ook het krijgen en houden 
van werk en kiezen van een sport kunnen problemen geven. Hierover kunt u overleggen met uw 
kinderarts. Soms kan ook uw huisarts hier een belangrijke rol in spelen. Zo nodig kan u worden 
doorverwezen naar maatschappelijk werk. 
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Opvoeding 

Een chronische ziekte kan problemen geven bij de opvoeding. Het is soms moeilijker grenzen te 
stellen. Ook kan het lastiger zijn een kind in de puberteit los te laten. U kunt worden doorverwezen 
naar het maatschappelijk werk of de (kinder)psycholoog. 

Chronische ziekte 

Kinderen met een chronische ziekte voelen zich soms anders dan leeftijdsgenoten. Soms hebben ze 
moeite om met hun ziekte om te gaan. Uw kinderarts kan u doorverwijzen naar het 
maatschappelijk werk of (kinder)psycholoog. Sommige Universitaire Medische Centra hebben 
speciale trainingen en cursussen voor kinderen met een chronische ziekte. 

Voorlichting over NPC 

Het kan soms fijn zijn om ondersteuning te krijgen bij het geven van informatie over NPC aan 
familie, klasgenoten en vrienden. Hierbij kunt u hulp krijgen via de kinderarts. Daarnaast kunt u via 
VKS informatie krijgen en tips van lotgenoten opdoen. 

Erfelijkheid en familie 

Het kan lastig zijn om de familie te vertellen dat NPC een erfelijke aandoening is. Familieleden 
kunnen hierover in zitten of hebben vragen over de erfelijkheid: ‘Wat zijn de kansen dat ik een kind 
krijg met NPC?’. Hierbij kan uw kinderarts u helpen. Eventueel kan hulp worden ingeschakeld van 
een klinisch geneticus. 

Vakantie 

Het is verstandig om uw vakantie goed voor te bereiden. Een belangrijk punt hierbij is de 
beschikbaarheid van dieetproducten en hulpmiddelen in het buitenland.  
Ook moet u denken aan eventuele verklaringen voor de douane en vertaling van medische 
informatie. Voor de vertaalde medische informatie kunt u terecht bij uw kinderarts. 
Voor overige praktische zaken kunt u informatie krijgen en tips opdoen via VKS. 

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 
blijft de patiënt soms langer onder behandeling bij de kinderarts gespecialiseerd in metabole 
ziekten. Deze kinderarts werkt dan nauw samen met een algemeen internist. Op die manier is er 
voldoende kennis over de problemen die zich op volwassen leeftijd voordoen. 
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4 Begeleiding – Volwassenen 
 

  

* De dikke lijnen geven standaard betrokkenen aan. De gestippelde lijnen geven zo nodig 
betrokken behandelaren aan. 
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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 hierdoor 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 komt de eigen verantwoordelijkheid sterk naar voren in het innemen van de medicijnen 
en het stimuleren van lichaamsbeweging. 

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 internist de casemanager. Maar ook een diëtist of een andere 
behandelaar kan die taak vervullen. 

4.3 Internist Metabole Ziekten of Neuroloog 
NPC veroorzaakt veel neurologische klachten. Daarom kan zowel een internist metabole ziekten als 
een neuroloog hoofdbehandelaar zijn voor mensen met NPC. Vaak werken internist en neuroloog 
intensief samen. Daarbij richten ze allebei hun aandacht op iets andere gebieden. 
De internist metabole ziekten of neuroloog is voor patiënten van ongeveer 18 jaar en ouder de 
vaste hoofdbehandelaar. Als u niet welke arts uw hoofdbehandelaar is, vraag hier dan naar. 
 
De neuroloog of internist metabole ziekten werkt samen met andere behandelaren. De internist of 
neuroloog geeft belangrijke informatie door aan de andere behandelaren.  
Andersom geldt dat ook: de neuroloog of internist krijgt belangrijke informatie van zijn collega’s. 
Hij blijft dus altijd op de hoogte van de gezondheid van u als patiënt. 

Poliklinische controles bij de internist of neuroloog 

Het is verstandig om minimaal één keer per jaar bij de internist of neuroloog op controle te komen. 
Controles zijn vaker nodig als de (neurologische) klachten toenemen of bij andere problemen. 
In acute situaties die te maken hebben met NPC kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week, contact 
opnemen met de neuroloog of internist metabole ziekten.  De bereikbaarheid kan eventueel 
worden geregeld via de dienstdoend internist of neuroloog van het ziekenhuis. 
 
De hoofdbehandelaar (internist of neuroloog) onderzoekt bij de poliklinische controle het verloop 
van de ziekte. Ook let hij op de gevolgen voor u als patiënt. Daarbij besteedt hij aandacht aan de 
volgende punten. 

Neurologische problemen 

Bij poliklinische controle vraagt de internist naar neurologische klachten. Voorbeelden zijn 
epilepsie, cataplexie (plotseling volledig slap worden) en narcolepsie (plotseling in slaap vallen). 
Ook afwijkingen van het bewegen (motoriek) en het denken (cognitie) kunnen ontstaan door een 
stoornis van de hersenen en zenuwen. Deze twee punten worden hieronder verder besproken. 
De internist kijkt bij lichamelijk onderzoek specifiek naar neurologische afwijkingen. 
 
Verticale blikparese. Dit is een stoornis van de ogen bij het naar boven en beneden kijken. De 
internist kijkt hier in het bijzonder naar. Bij het vermoeden van een afwijking van de oogbeweging 
stuurt de internist de patiënt door naar een speciaal onderzoekscentrum binnen het ziekenhuis. In 
het centrum wordt nauwkeurig onderzoek gedaan. 
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Bij neurologische klachten wordt mogelijk het medicijn Miglustat voorgeschreven. Als er al 
neurologische klachten zijn, gebeurt dit zodra de diagnose wordt gesteld. Bij andere patiënten is 
de diagnose NPC al bekend, maar ontstaan de neurologische klachten pas op latere leeftijd. Als de 
klachten ontstaan, kan worden gestart met dit medicijn. 
 
Is uw hoofdbehandelaar een internist? Dan zal hij u bij neurologische klachten vaak doorverwijzen 
naar een neuroloog. Dit is een specialist op het gebied van het zenuwstelsel (de hersenen en de 
zenuwen). De neuroloog onderzoekt de neurologische klachten verder. Dat doet hij door middel 
van lichamelijk neurologisch onderzoek. Als het nodig is, laat hij aanvullend onderzoek verrichten 
zoals een EEG (hersenfilmpje). Daarnaast geeft hij adviezen over behandeling van de neurologische 
problemen. Ook schrijft hij waar nodig medicijnen voor. 

Psychiatrische problemen 

Bij mensen met NPC kunnen psychiatrische problemen voorkomen. Dit komt door beschadiging 
van de hersenen. Hierbij kan het gaan om depressie, manische depressie (afwisselend overmatig 
vrolijk en overmatig verdrietig), psychose (verstoorde waarneming in van de werkelijkheid) en 
hallucinaties (iets zien of horen dat er niet is). Maar ook gedragsproblemen, hyperactiviteit, 
agitatie en slaapstoornissen komen voor. 
 
Bij poliklinische controle wordt aan naasten van de patiënt gevraagd naar psychiatrische klachten, 
hyperactiviteit, gedragsproblemen en slaapstoornissen. Als u deze klachten heeft, kan een 
psycholoog en/of maatschappelijk werker u ondersteunen en begeleiden. Soms, vooral bij ernstige 
klachten, kan een psychiater verder onderzoek doen en of een behandeling met medicijnen 
starten. Ook bij slaapklachten krijgt u soms medicijnen. 

Cognitieve vaardigheden 

Problemen met de denkfuncties van de hersenen komen vaak voor bij patiënten. Bij NPC ontstaat 
vooral schade in het voorste deel van de hersenen. Daardoor kunnen ook gedragsproblemen en 
leerproblemen voorkomen. Tijdens poliklinische controle worden de cognitieve vaardigheden 
beoordeeld. Dit gebeurt door vragen te stellen en de patiënt te observeren. 
 
Als deze problemen ontstaan, wordt de patiënt doorverwezen naar de psycholoog voor verdere 
testen. Eventueel kan worden gestart met extra begeleiding. Verder krijgt u soms passende 
adviezen over opleidingsniveau en werksituatie. 
NPC kan invloed hebben op het sociaal en emotioneel functioneren. Ook hierbij kan de psycholoog 
of maatschappelijk werker extra begeleiding bieden. 

Motorische vaardigheden 

Bij mensen met NPC ontstaan vaak problemen bij het bewegen. Voorbeelden zijn zwakte van de 
spieren (hypotonie) of juist een verhoogde spierspanning (spasticiteit en dystonie). Ook een 
slechte coördinatie van bewegingen (ataxie), problemen met slikken (dysfagie) en problemen bij 
het praten (dysartrie) komen vaak voor. De internist onderzoekt de motorische vaardigheden van 
de patiënt bij het bezoek aan de polikliniek. Dat gebeurt door lichamelijk onderzoek bij de patiënt, 
door te observeren en door navraag te doen bij de patiënt en/of naasten. Bij bewegingsproblemen 
kan de patiënt worden doorverwezen naar een fysiotherapeut. Hij verricht verdere testen en geeft 
zo nodig individuele begeleiding. 
 
Als uw hoofdbehandelaar een internist is, kan hij u bij problemen bij het bewegen doorverwijzen 
naar een neuroloog. De neuroloog bekijkt de motorische klachten verder door lichamelijk 
onderzoek. Als dat mogelijk is behandelt hij de patiënt met medicijnen. 
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Spraak- en taalvaardigheden 

Mensen met NPC hebben vaak spraak- en taalproblemen. Dat komt door de bewegingsproblemen 
en de verstandelijke achteruitgang. De internist doet bij poliklinische controle navraag naar deze 
problemen. Hij beoordeelt zelf de spraak- en taalvaardigheden door observatie en lichamelijk 
onderzoek. 
 
Bij spraak- en taalproblemen kan de patiënt worden doorverwezen naar een logopedist, een 
specialist op gebied van taal en spraak. De logopedist ondezoekt de spraak- en taalproblemen 
verder. Ook stelt hij een plan op om deze problemen aan te pakken. Dat kan bijvoorbeeld door 
speciale oefeningen. 
 
Daarnaast zijn er soms gehoorproblemen. Hiervoor kan de internist gehooronderzoek laten 
verrichten. Als er gehoorprobleem bestaan, wordt u doorverwezen naar een KNO-arts. Die arts 
onderzoekt en behandelt u verder als dat nodig is. 

Voedingsproblemen 

Slikproblemen (dysfagie) komen veel voor bij mensen met NPC. Hierdoor ontstaan vaak 
voedingsproblemen, zodat patiënten afvallen of tekorten aan belangrijke voedingsstoffen 
ontstaan. Daarnaast komen verslikproblemen vaak voor. Daarbij is ook een risico op een 
longontsteking (zie ‘longproblemen’). 
 
Er wordt naar deze problemen gekeken door navraag te doen bij de patiënt en zijn naasten. Om de 
groei in de gaten te houden, worden bij policontrole de lengte en het gewicht gemeten. Om de 
slikfunctie goed te beoordelen, wordt u zo nodig doorgestuurd naar een logopedist. De diëtist 
beoordeelt zo nodig de voedingswaarde van het dieet en geeft dieetadviezen. 
 
Als slikproblemen leiden tot onvoldoende inname van voeding of veel longontstekingen, is een 
andere manier van voeden mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld door een neusmaagsonde (een slangetje 
van de neus naar de maag) of gastrotomie (een directe verbinding tussen de buikwand en de 
maag). Via die neusmaagsonde of gastrotomie krijgt u dan kant- en klare voeding (sondevoeding). 

Darmproblemen 

Diarree en obstipatie (harde of moeizame ontlasting) komen vaak voor bij mensen met NPC. Deze 
klachten kunnen het gevolg zijn van het dieet of te weinig beweging. Ze kunnen ook een bijwerking 
van Miglustat zijn. De internist doet navraag naar het ontlastingspatroon. Zo nodig schrijft hij 
dieet- en beweegadviezen voor. 

Leverproblemen 

Een patiënt die op volwassen leeftijd de eerste klachten van NPC krijgt, heeft geen 
leverproblemen. De lever kan wel vergroot zijn, maar dit leidt niet tot klachten. De levergrootte 
wordt wel in de gaten gehouden door middel van een echo. 

Miltproblemen 

Bij mensen met NPC kan de milt vergroot zijn door ophoping van vettige stoffen. Bij een sterk 
vergrote milt zijn er soms minder bloedcellen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om bloedplaatjes die 
worden weggevangen door de grote milt. Voorafgaand aan een operatie is het daarom wenselijk 
dat het aantal bloedplaatjes wordt gecontroleerd. 
Bij patiënten met een sterk vergrote milt waarbij het orgaan niet meer door de ribben wordt 
beschermd, worden sommige sporten afgeraden. Daarbij gaat het om sporten waarbij je een harde 
klap in de buik kunt krijgen, zoals gevechtsporten, voetbal of hockey. 
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Longproblemen 

Door slikproblemen kan een patiënt zich gemakkelijk verslikken. Hierbij kan per ongeluk een beetje 
voeding in de longen terecht komen. Dit kan een longontsteking veroorzaken. Een longontsteking 
kan worden behandeld met antibiotica. Soms worden medicijnen gegeven die de luchtwegen goed 
open krijgen (pufjes). Een fysiotherapeut kan helpen bij het goed (op)hoesten. 

Laboratoriumonderzoek 

Bij poliklinische controle wordt soms bloedonderzoek gedaan. Hierbij wordt gekeken naar de 
(witte en rode) bloedcellen als de milt vergroot is. Bij voedingsproblemen zijn wordt ook gekeken 
naar eventuele tekorten van belangrijke voedingsstoffen. 
 
De uitslagen van het laboratoriumonderzoek worden in principe binnen twee weken met u 
besproken. In sommige gevallen kunnen u en uw behandelaar samen afspreken dat u alleen op de 
hoogte wordt gebracht bij een afwijkende uitslag. 

Sociale situatie 

De internist gaat bij het polibezoek na of de ziekte problemen veroorzaakt in de thuissituatie. Uw 
huisarts kan een belangrijke rol in nemen in de begeleiding van sociale problemen. Eventueel kunt 
u worden doorverwezen naar maatschappelijk werk. Dat kan gebeuren als er behoefte is aan extra 
steun of begeleiding op het gebied van werk, scholing of gezinsleven. 

Hulpmiddelen en huisvesting 

Mensen met NPC hebben vaak behoefte aan hulpmiddelen en/of hulp in het dagelijks leven. Een 
arts verstandelijk gehandicapten (AVG) of een revalidatiearts kan de behoefte aan hulp(middelen) 
vaak goed inschatten. Daardoor kunnen zij zorgen voor de juiste voorzieningen. Insteek is altijd dat 
de patiënt zo goed mogelijk kan functioneren en zo weinig mogelijk last heeft van zijn beperkingen. 
Soms is het nodig dat een patiënt in een speciale woonvorm verblijft waar de voorzieningen en 
verzorging optimaal zijn. 

Erfelijkheid 

De internist bespreekt de erfelijkheid van NPC met u. Als daar behoefte aan is, krijgt u een 
verwijzing naar het klinisch genetisch centrum. Dat centrum is gespecialiseerd in erfelijkheid van 
ziekten. De klinisch geneticus kan de erfelijkheid nogmaals met u doornemen. Daarbij gaat het ook 
om de gevolgen voor uw gezin en familie. 

Zwangerschap en vruchtbaarheid 

De keuze om (te proberen) een kind te krijgen is vaak een lastige keuze. Voor mensen met NPC en 
hun partners is deze keuze nog lastiger. Er bestaan immers grote verschillen in de ernst en snelheid 
van achteruitgang. Daarom moet iedere patiënt een eigen afweging maken. 
Het is verstandig bij deze beslissing verschillende zaken af te wegen. Daarbij gaat het natuurlijk om 
het toekomstbeeld van de patiënt. Ook moet iedereen meewegen wat er allemaal komt kijken bij 
het opvoeden van een kind. U kunt deze overwegingen bespreken met uw arts of met bijvoorbeeld 
een psycholoog. 
 
Mensen met NPC zijn normaal vruchtbaar. Het gebruik van Miglustat heeft mogelijk een nadelig 
effect op de vruchtbaarheid, vooral bij mannen. Daarom krijgen mannen die vader willen worden 
het advies te stoppen met Miglustat. 
Vrouwen mogen tijdens de zwangerschap en bij borstvoeding Miglustat niet gebruiken. Het 
medicijn kan mogelijk schade veroorzaken bij de ongeboren baby. Sommige vrouwen merken 
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tijdens de zwangerschap een verergering van de klachten van NPC. Rondom de bevalling zijn geen 
speciale maatregelen nodig. 

Levenseinde 

Bij mensen met NPC is sprake van geleidelijke achteruitgang. De ernst en snelheid van 
achteruitgang kan echter per patiënt sterk verschillen. Uiteindelijk kunnen de meeste patiënten 
zich niet meer zelfstandig voortbewegen. Ook krijgen zij psychiatrische problemen, zoals dementie. 
In veel gevallen komen deze patiënten te overlijden. Dit is een uiterst moeilijke periode, met 
gevoelens als boosheid, woede, verdriet en onmacht, maar soms ook opluchting. Ook allerlei 
praktische zaken vragen om aandacht. 
 
In deze fase is ondersteuning van groot belang. De neuroloog of internist metabole ziekten kan u 
bij een aantal zaken ondersteunen. Ook kan hij informatie geven over wat er allemaal kan 
gebeuren. Meestal is vooral uw huisarts uw begeleider. Bij praktische zaken kunt u steun krijgen 
van het maatschappelijk werk. Ondersteuning op emotioneel gebied kan van vele kanten komen, 
bijvoorbeeld van het gezin, familie, vrienden en buren). Ook een psycholoog kan u bijstaan. 

4.4 Overige betrokken zorgverleners 

Huisarts of Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) 

Het is mogelijk dat u van huisarts verandert. U (of uw naaste) kunt er zelf op toezien dat uw 
dossier goed wordt overgedragen.  
De behandeling van NPC vindt plaats in een Universitair Medisch Centrum onder begeleiding van 
de internist of neuroloog. Toch kan de huisarts ondersteuning bieden aan patiënten met NPC. Zo 
kan de huisarts hulp bieden bij alledaagse lichamelijke klachten. Dat geldt ook voor de eerste 
beoordeling van acute problemen, zoals ziekte en infecties. Daarnaast kan een huisarts 
ondersteuning bieden bij praktische en emotionele problemen. 
De huisarts krijgt regelmatig een brief van uw hoofdbehandelaar. Daarin staat hoe het gaat met uw 
gezondheid. Daardoor blijft uw huisarts goed op de hoogte van uw situatie. 
Soms woont de patiënt niet thuis, maar bijvoorbeeld in een woonvorm. In dat geval neemt de Arts 
Verstandelijk Gehandicapten (AVG) de functie van de huisarts over. 

Internist of neuroloog in een streekziekenhuis 

De behandeling van NPC vindt plaats in het Universitair Medisch Centrum. Toch is het vaak 
verstandig dat een algemeen internist of neuroloog in een streekziekenhuis bekend is met uw 
situatie. Bijvoorbeeld omdat de patiënt bij acute klachten en klachten die gedeeltelijk los staan van 
NPC, ook kan worden behandeld in een streekziekenhuis. Hierover worden individuele afspraken 
gemaakt. 
 
Als u contact wilt met een internist in een streekziekenhuis, kunt u een afspraak maken voor een 
kennismaking. Uw vaste hoofdbehandelaar geeft uw medische gegevens dan door aan de 
algemeen internist.  

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 de specialist uw internist metabole ziekten of neuroloog op de 
hoogte.  
Uw neuroloog of internist blijft tijdens de opname op de achtergrond betrokken voor advies. Dat 
kan gaan over eventuele effecten van diagnostiek en behandeling op NPC. 
De specialist die de opname heeft geregeld, brengt na uw ontslag de internist of neuroloog op de 
hoogte. Daarbij gaat het over het verloop van de opname. 
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4.5 Medicijnen 

Veel gebruikte medicijnen bij NPC 

- Miglustat 
• Miglustat is een medicijn dat de aanmaak van vettige stoffen vermindert. Daardoor hopen 

minder stoffen zich op in de cel. Dit medicijn remt voor een deel de neurologische 
achteruitgang. Het heeft geen effect op lever, milt of longproblemen. 

• Met Miglustat wordt gestart zodra neurologische symptomen ontstaan. Ook een afwijking 
van de oogbeweging (verticale blikparese) hoort tot de symptomen. 

• De aanbevolen hoeveelheid is drie keer per dag 200 mg. 
• Bijwerkingen zijn vooral maag- en darmklachten. 

 
- Er bestaan specifieke medicijnen voor de behandeling van: 

• Neurologische klachten zoals epilepsie, cataplexie (plotseling volledig slap worden) en 
narcolepsie (plotseling in slaapvallen). Deze medicijnen worden voorgeschreven door de 
neuroloog en verschillen vaak per patiënt. Voorbeelden van deze medicijnen zijn anti-
epileptica, tricyclische antidepressiva, methylfenidaat en modafinil. 

• Motorische (bewegings-) klachten zoals dystonie (hoge spierspanning) en tremor (trillen). 
Deze medicijnen worden voorgeschreven door de neuroloog en verschillen per patiënt. 
Voorbeelden van deze medicijnen zijn anticholinergica en botuline-toxine. 

Te vermijden medicijnen en middelen bij NPC 

Het is verstandig om medicijnen te vermijden die speekselvloed of epilepsie kunnen uitlokken. U 
kunt hierover uw apotheker om advies vragen. Ook kunt u overleggen met uw internist over de 
noodzaak om de medicijnen te gebruiken. 
Verder wordt het gebruik van alcohol en drugs sterk afgeraden bij patiënten met NPC. Alcohol en 
drugs kunnen de neurologische en psychiatrische klachten verergeren. 

4.6 Overige aandachtspunten 
U loopt soms tegen problemen aan waar andere personen niet mee te maken hebben. 

Praktische zaken, opleiding en vrije tijd 

U kunt problemen hebben bij het afsluiten van een verzekering. Ook het kiezen en volgen van een 
opleiding, van werk of sporten kan problemen geven. Hierover kunt u spreken met uw internist. 
Soms kan ook uw huisarts hier een belangrijke rol in spelen. Zo nodig kunt u extra ondersteuning 
krijgen van een maatschappelijk werker. 

Chronische ziekte 

Mensen met een chronische ziekte voelen zich soms anders dan anderen. Soms hebben zij moeite 
met hun ziekte om te gaan. Uw huisarts kan hierbij helpen. Voor extra ondersteuning en 
begeleiding kunt u worden doorverwezen naar de psycholoog of een maatschappelijk werker. 

Voorlichting over NPC 

Het kan soms fijn zijn om ondersteuning te krijgen bij het geven van informatie over NPC aan 
kennissen, vrienden en collega’s. Uw internist kan u hierbij helpen. Daarnaast kunt u via VKS 
informatie krijgen. Ook vindt u er tips van lotgenoten. 

Vakantie 

Het is verstandig om uw vakantie goed voor te bereiden. Een belangrijk punt hierbij is de 
beschikbaarheid van dieetproducten en hulpmiddelen in het buitenland. Ook moet u denken aan 
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verklaringen voor de douane en vertaling van medische informatie. U kunt voor de vertaalde 
medische informatie terecht bij uw internist. Voor overige praktische zaken kunt u informatie 
krijgen en tips opdoen via VKS. 

Rijbewijs 

Als de diagnose NPC wordt gesteld, moet u dit melden bij het CBR (Centraal Bureau 
Rijvaardigheidsbewijzen). Dit moet gebeuren door een eigen verklaring die u op het gemeentehuis 
kunt halen. Op basis van de regels zijn mensen met een progressieve ziekte ongeschikt verklaard 
voor rijbewijzen groep 2 (bus en vrachtauto). Voor groep 1 rijbewijzen (motorfiets, auto) heeft u 
een specialistisch rapport nodig. Dat rapport moet zijn opgesteld door een neuroloog en eventueel 
een neuropsycholoog. Als u ook last heeft van epileptische aanvallen, narcolepsie of cognitieve 
stoornissen, gelden hiervoor aanvullende criteria. Deze eisen staan beschreven in de ‘Regeling 
eisen geschiktheid 2000’ van de overheid. 
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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 maken we gebruik 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, internist of neuroloog is hoofdbehandelaar. 

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

- De leden van het multidisciplinaire behandelteam zijn aanwezig of beschikbaar voor het 
Universitair Medisch Centrum. 
 
De volgende zorgspecialisten zijn standaard betrokken bij het zorgtraject: 
• Arts Metabole Ziekten 
• (Kinder)Neuroloog 
 
De volgende zorgspecialisten zijn zo nodig betrokken bij het zorgtraject: 
• Diëtist    •    (Kinder)Fysiotherapeut 
• (Kinder)Gastro-enteroloog •    Klinisch geneticus 
• Logopedist   •    Longarts 
• Maatschappelijk werk  •    (Kinder)Psychiater 
• (Kinder)Psycholoog  •    Revalidatieteam 
• Huisarts    •    Arts Verstandelijk Gehandicapten 

 

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

- Als een kind ongeveer 18 jaar wordt, is het doel een optimale overdracht van kinderarts naar 
internist. Daarom is er overleg tussen de kinderarts metabole ziekten en de internist metabole 
ziekten. Dat overleg gebeurt schriftelijk en/of mondeling. 

- De hoofdbehandelaar brengt de huisarts of AVG mondeling of schriftelijk op de hoogte over de 
actuele situatie van de patiënt. Dat gebeurt minimaal één keer per jaar.  

- Uitslagen van aanvullend onderzoek worden binnen vier weken besproken met de patiënt en/of 
ouders. Als dit niet mogelijk is, worden de patiënt en/of ouders hierover geïnformeerd. 

- In opdracht van VKS wordt dit zorgpad elke drie tot vijf jaar herzien. Daardoor voldoet de 
beschreven zorg aan de nieuwste inzichten. 
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6 Consensus zorgpad ‘ziekte van Niemann-Pick type C’ 
 
Er werd consensus (overeenstemming) bereikt over dit zorgpad door de afdelingen Metabole 
Ziekten van de volgende Universitaire Medische Centra op 15 november 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 
 
Internisten: 

- Academisch Medisch Centrum, Amsterdam 

- Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam 

- Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 3 tot 5 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 de 
ziekte van Niemann-Pick type C 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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