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1 Introductie 
U of uw kind heeft LCHAD- of MTP-deficiëntie. Om de best mogelijke zorg voor mensen met 
LCHAD- of MTP-deficiëntie te bieden, is dit zorgpad ontwikkeld. 

1.1 Zorgpad 
Binnen het Universitair Medisch Centrum wordt gebruik gemaakt van een zorgpad. Dit is een 
leidraad (een soort handleiding) voor behandeling en begeleiding van mensen met LCHAD- en 
MTP-deficiëntie. De basis voor deze leidraad zijn de meest recente wetenschappelijke inzichten en 
ervaring van deskundigen. Deze combinatie van wetenschappelijk onderzoek en de ervaringen van 
experts wordt ‘Best Practice’ genoemd. 

Doel 

Het doel van dit zorgpad is informatie te geven aan patiënten en ouders van patiënten. Het gaat 
hierbij om een overzicht van optimale zorg voor kinderen en volwassenen met LCHAD- of MTP-
deficiëntie. Het zorgtraject wordt weergegeven in een stroomschema, waarna de verschillende 
onderdelen worden uitgelegd. 
Dit zorgpad is een afspraak tussen behandelaren en patiënten over hoe de optimale zorg bij 
LCHAD- en MTP-deficiëntie eruit moet zien. Het is belangrijk te realiseren dat het een algemene 
richtlijn is en dat er goede redenen kunnen zijn om bij individuele patiënten hiervan af te wijken. 
Dit wordt dan met u overlegd. Ook kunnen tussen de Nederlandse Universitaire Medische Centra 
met een afdeling voor Metabole Ziekten kleine verschillen bestaan over de precieze invulling of 
toepassing van dit zorgpad. 

Zorgpaden voor zeldzame aandoeningen 

Stofwisselingsziekten zijn zeldzame aandoeningen. Hierdoor zijn niet alle artsen bekend met deze 
aandoeningen. Ze weten vaak weinig over de diagnose, de behandeling en het beloop van LCHAD- 
en MTP-deficiëntie. Dit is de reden dat alle patiënten met LCHAD- en MTP-deficiëntie worden 
behandeld door een kinderarts of internist gespecialiseerd in stofwisselingsziekten (metabole 
ziekten) in een Universitair Medisch Centrum. 
Door wetenschappelijk onderzoek in de afgelopen 30 jaar is beter duidelijk geworden welke 
problemen zich kunnen voordoen bij LCHAD- en MTP-deficiëntie. Op basis van deze kennis kan de 
optimale begeleiding en behandeling worden vastgesteld. Daarnaast wordt dit zorgpad elke drie 
tot vijf jaar bijgewerkt zodat de meest actuele informatie beschikbaar is. De nieuwste versie van dit 
zorgpad staat op www.stofwisselingsziekten.nl. 

1.2 Samenwerking 
Om de best mogelijke zorg te verlenen is een multidisciplinaire benadering een belangrijk 
onderdeel van een zorgpad. Dit houdt in dat meerdere (‘multi’) vakgebieden (‘disciplines’) bij de 
zorg betrokken zijn. 
Het zorgpad is ontwikkeld door een team van artsen die gespecialiseerd zijn in metabole ziekten, in 
samenwerking met andere deskundigen op het gebied van LCHAD- en MTP-deficiëntie en de 
patiëntenvereniging. De (meeste) afdelingen Metabole Ziekten uit de Nederlandse Universitaire 
Medische Centra hebben overeenstemming (consensus) bereikt over de inhoud van dit zorgpad. 

Expertise centrum 

Long-chain hydroxyacyl-CoA dehydrogenase (LCHAD) deficiëntie en Mitochondrial trifunctional 
protein (MTP) deficiëntie zijn erg zeldzame aandoeningen die soms lastig te herkennen en 
behandelen zijn. Daarom is de aanwezigheid van een expertise centrum in Nederland wenselijk. 
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Dit expertise centrum kan het landelijk aanspreekpunt zijn voor alle personen (patiënten, 
betrokkenen en zorgverleners) die met LCHAD/MTP-deficiëntie te maken hebben. Door het 
bundelen van de kennis en ervaringen met betrekking tot LCHAD/MTP-deficiëntie krijgen mensen 
met LCHAD/MTP-deficiëntie de beste zorg. Daarnaast kan ook de kennis over LCHAD/MTP-
deficiëntie verder worden uitgebreid, zodat in de toekomst de behandeling nog beter wordt. 
Het expertise centrum kan advies geven aan en vragen beantwoorden van de lokale kinderarts 
metabole ziekten en is een vraagbaak voor mensen met LCHAD/MTP-deficiëntie, hun naasten en 
overige betrokkenen. 
 
Het is raadzaam om, in overleg met uw vaste behandelaar, ook één keer per jaar of om het jaar de 
behandelaar in het expertise centrum te bezoeken voor controle. De kinderarts of internist 
metabole ziekten in uw eigen ziekenhuis blijft uw hoofdbehandelaar en eerste aanspreekpunt. Uw 
arts kan altijd overleggen en advies inwinnen bij het expertise centrum. Maar ook als uzelf, of een 
naaste, vragen heeft over LCHAD/MTP-deficiëntie kunt u altijd bij het expertise centrum terecht. 

1.3 Patiëntenvereniging 
Dit zorgpad is ontwikkeld in opdracht van VKS (patiëntenvereniging voor Volwassenen en Kinderen 
met Stofwisselingsziekten). VKS draagt er zorg voor dat dit zorgpad elke drie tot vijf jaar wordt 
bijgewerkt, zodat steeds de meest actuele informatie met betrekking tot LCHAD/MTP-deficiëntie in 
het zorgpad staat. Op de website van VKS vindt u informatie over LCHAD/MTP-deficiëntie en over 
wat de patiëntenvereniging nog meer voor u kan betekenen (www.stofwisselingsziekten.nl). 

1.4 Leeswijzer 
Voor de leesbaarheid van dit zorgpad is ervoor gekozen om het document te schrijven in 
enkelvoudige vorm. 
 Dit betekent dat overal waar staat “ouders”, hiermee “ouders of verzorgers” wordt bedoeld. 
 Waar de mannelijke vorm wordt gebruikt, wordt de mannelijke of vrouwelijke vorm bedoeld: 

waar bijvoorbeeld “patiënt” wordt genoemd, wordt ook “patiënte” bedoeld. 
 Waar staat “kinderarts” wordt “kinderarts metabole ziekten” bedoeld. 
 Waar staat “internist” wordt “internist metabole ziekten” bedoeld. 
 “Long Chain 3-Hydroxyacyl-CoA Dehydrogenase Deficiëntie” wordt afgekort tot “LCHAD-

deficiëntie” en “LCHADD”. 
 “Mitochondrieel Trifunctional Protein Deficiëntie” wordt afgekort tot “MTPD”. 

Toelichting 

In dit zorgpad worden LCHADD en MTP-deficiëntie (MTPD) samen besproken. Deze twee 
ziektebeelden kunnen namelijk niet worden onderscheiden op grond van het eerste oriënterende 
laboratorium onderzoek. Er zijn geen grote verschillen in klachten en problemen tussen patiënten 
met LCHADD of MPTD. Ook de behandeling is niet verschillend. 
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2 LCHADD/MTPD  

LCHADD/MTPD zijn aangeboren, erfelijke, stofwisselingsziekten. Bij deze ziekte kunnen bepaalde 
soorten vetten, de lange keten vetzuren, niet goed worden afgebroken. 

De Nederlandse betekenis 

LCHADD betekent Long Chain 3-Hydroxacyl-CoA Dehydrogenase Deficiëntie. In het Nederlands 
vertaald, betekent dit dat er een tekort is (deficiëntie) van de hulpstof (dehydrogenase) die de 
lange keten (long chain) vetzuren (3-hydroxyacyl-CoA) afbreekt. 
De Nederlandse vertaling van ‘Mitochondrial Trifunctional Protein Deficiency’ is een tekort 
(deficiëntie) van het eiwit (proteïne) dat een drievoudige (trifunctional) werking heeft. Het woord 
‘mitochondrial’ zegt iets over de plaats in de cel waar het eiwit zich bevindt, namelijk in het 
mitochondrion. Dit eiwit heeft dus een drievoudige werking, die alle drie zorgen voor de afbraak 
van lange keten vetzuren. Eén onderdeel van het MTP is het LCHAD, de hulpstof die zorgt voor de 
afbraak van lange keten vetzuren (long chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase). 
Bij LCHAD-deficiëntie is alleen dat onderdeel van het MTP enzym aangedaan. Bij MTPD is de 
werking van het hele enzym niet goed. 

Afbreken van vet 

Vet wordt door het lichaam gebruikt als brandstof, als opslag voor energie en als onderdeel van de 
celwanden. Vetten zijn opgebouwd uit een stof (glycerol) met daaraan drie ketens van vetzuren. Bij 
de afbraak van vetten worden eerst de drie vetzuurketens losgemaakt, waarna deze ketens stukje 
voor stukje worden afgebroken. De ketens kunnen verschillen in lengte. Zo bestaan er zeer lange 
keten vetzuren, middellange keten vetzuren en korte keten vetzuren. Bij de afbraak (verbranding) 
van de vetzuren komt energie vrij. 
De eerste bron van energie voor het lichaam zijn suikers (koolhydraten). Eerst worden de suikers in 
het bloed gebruikt, daarna wordt de voorraad van suikers gebruikt. Pas als ook die voorraad op is, 
worden de vetten gebruikt om energie te leveren. Dit gebeurt dus vaak pas als iemand heel lang 
niet of weinig heeft gegeten (vasten), of als iemand heel veel energie gebruikt (bijvoorbeeld bij 
ziek zijn). 
Voor de afbraak van vetzuren zijn enzymen nodig. Een enzym is een hulpstof bij het omzetten van 
stofjes. Het enzym dat de lange keten vetzuren afbreekt tot kortere keten vetzuren (de 
middellange ketens) werkt niet goed bij mensen met LCHADD/MTPD. 

De afwijking 

De enzymen (MTP of LCHAD) die de lange keten vetzuren afbreken tot kortere keten vetzuren 
werken niet goed bij mensen met LCHADD/MTPD. Hierdoor kan in bepaalde situaties (bij lange tijd 
niet of weinig eten, bij intensief sporten en bij ziek zijn) een tekort aan energie ontstaan. 
Daarnaast ontstaat een overschot aan niet-afgebroken lange ketenvetzuren, die schadelijk kunnen 
zijn voor het lichaam. 

Hielprik 

Symptomen 

LCHAD / MTP Dieet Kinderen 

Volwassenen 

Presentatie Diagnose Behandeling Begeleiding 

Noodprotocol 



 

  Februari 2012 7 

Problemen kunnen ontstaan in de spieren, omdat die veel energie gebruiken. Vooral het hart, een 
spier die continu (dag en nacht) moet werken, heeft veel energie nodig en haalt dit voor een groot 
deel uit vetten in plaats van suikers. De lever regelt de vraag en aanbod van energie in het lichaam 
(onder andere door opslag van een voorraad vetten en suikers) en zorgt voor een vervangende 
brandstof voor de hersenen bij suiker tekort. Doordat in de lever de afbraak van lange keten 
vetzuren niet goed loopt, komen ook al deze functies in de problemen. 

De cijfers 

LCHADD/MTPD komt in Nederland bij ongeveer 1 op 200.000 pasgeborenen voor. Dat betekent dat 
gemiddeld in Nederland elk jaar één kind met LCHADD/MTPD geboren worden. Daarmee is dit een 
ziekte die zeer zelden voorkomt. MTPD komt minder vaak voor dan LCHAD-deficiëntie. 

2.1 Presentatie 
Omdat het lichaam lange keten vetten niet goed kan afbreken, ontstaan vooral klachten in 
situaties waarbij vet moet worden afgebroken om energie vrij te maken. Voorbeelden hiervan zijn 
(langdurige) lichamelijke inspanning, langdurig vasten, infecties, vetrijk eten of blootstelling aan 
kou. Door het volgen van het dieet en door vasten te voorkomen, zijn de klachten grotendeels te 
voorkomen. Bestaande klachten kunnen ook verdwijnen als het dieet goed gevolgd wordt. 

Klachten bij (jonge) kinderen 

Bij kinderen met LCHADD/MTPD kunnen klachten soms al vroeg na de geboorte ontstaan, maar dat 
hoeft niet altijd zo te zijn. Baby’s die al snel na de geboorte last hebben van LCHADD/MTPD 
hebben vaak een lage bloedsuikerwaarde of hartproblemen. Door een onvoldoende pompfunctie 
van het hart kan het kindje bijvoorbeeld slecht gaan drinken, niet goed groeien of benauwd zijn. 
Ook kan een kindje slap zijn doordat de spieren onvoldoende energie hebben. 
 
In hele acute situaties als het kindje erg ziek is, kunnen leverproblemen ontstaan, zoals een 
vergrote lever en bloedstollingstoornissen. De lage bloedsuikerspiegel is het gevolg van een 
energie tekort in het lichaam, omdat een groot deel van de vetten in de voeding niet als 
energiebron gebruikt kan worden. Als de behandeling, een aangepast dieet, goed wordt gevolgd, 
zal de hartspier soms weer dunner worden en beter werken. Door vasten te voorkomen en op tijd 
in te grijpen bij ziek zijn, kunnen ook de leverproblemen en daling van de bloedsuiker worden 
voorkomen. 
Acute klachten kunnen worden uitgelokt door bijvoorbeeld vasten en infecties. Maar vaak bestaan 
er al langer, minder opvallende klachten zoals slecht drinken, slecht groeien, algehele spierzwakte 
en een achterblijvende ontwikkeling. 
 
Door de behandeling kunnen de afwijkingen aan het hart, de spieren en de lever weer verbeteren 
en zelfs verdwijnen. Maar soms is de patiënt al zo ziek, dat hij komt te overlijden. 

Klachten bij (jong)volwassenen 

Sommige mensen met LCHADD/MTPD krijgen pas op volwassen leeftijd voor het eerst klachten. 
Hierbij staan spierklachten voorop. Er kan sprake zijn van spierpijn of spierkrampen, maar ook 
spierzwakte en periodes waarin spieren worden afgebroken. Deze klachten ontstaan vaak pas bij 
langdurige inspanning (sporten) of na langdurig vasten. Er is bij deze vorm meestal geen sprake van 
hart- of leverproblemen. Door langdurige inspanning en langdurig vasten te vermijden, kunnen de 
spierproblemen (o.a. acute spierafbraak) vaak worden voorkomen. 
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Klachten op de lange termijn 

De klachten van het hart, de lever en de spieren kunnen door behandeling worden verbeterd en 
zelfs verdwijnen. Maar bij mensen met LCHADD/MTPD kunnen op lange termijn wel problemen 
ontstaan die te maken hebben met de zenuwen. Zenuwen vormen eigenlijk de “bedrading” van het 
lichaam. Via de zenuwen worden signalen doorgegeven. De meeste zenuwen geven signalen door 
van of naar de hersenen. 
Door schade aan de zenuwen in de armen en benen, kunnen klachten van spierzwakte ontstaan, 
vooral van onderarmen en handen, en onderbenen en voeten. Ook de zenuwen in de ogen raken 
beschadigd waardoor het gezichtsvermogen achteruit kan gaan. 
De oorzaak van de schade aan de zenuwen is waarschijnlijk de ophoping van de lange keten 
vetzuren die niet kunnen worden afgebroken. Deze klachten kunnen niet worden voorkomen door 
de behandeling. 

2.2 Diagnose 
Bij een afwijkende hielprikscreening en/of bij specifieke klachten zoals eerder beschreven, is er een 
vermoeden van LCHADD/MTPD. Om de diagnose te bevestigen worden een aantal onderzoeken 
gedaan. Deze onderzoeken vinden plaats in een ziekenhuis met een afdeling voor metabole 
ziekten. Er wordt bloedonderzoek gedaan naar de (hoeveelheid van) lange keten vetzuren. 
Daarnaast wordt de activiteit van de enzymen gemeten. Hiervoor is het nodig dat een heel klein 
stukje huid wordt weggenomen (huidbiopt). 
De diagnose LCHADD/MTPD wordt gesteld bij een verhoogde waarde van lange keten vetzuren en 
een verlaagde enzymactiviteit. Bij een MTPD is de activiteit van alle drie de enzymen verlaagd, 
terwijl bij LCHADD alleen dit enzym verlaagd is en de rest van de MTP-enzymen goed werken. De 
diagnose wordt bevestigd als bepaalde afwijkingen in het erfelijk materiaal (DNA) worden 
gevonden. 
Omdat LCHADD/MTPD aangeboren erfelijke ziekten zijn, kunt u, als de diagnose gesteld is, worden 
door verwezen naar de klinisch geneticus voor een gesprek over de erfelijkheid. 

2.3 De behandeling 

Behandeling 

Mensen met LCHADD/MTPD worden altijd behandeld in een Universitair Medisch Centrum, door 
een kinderarts of internist en diëtist gespecialiseerd in metabole ziekten (stofwisselingsziekten). De 
behandeling van LCHADD/MTPD bestaat uit dieetadviezen. Hoe streng het dieet is hangt af van de 
ernst van de ziekte. 
Omdat lange keten vetzuren niet goed kunnen worden afgebroken, worden deze vetten in de 
voeding beperkt. De middellange keten vetzuren kunnen wel gewoon worden afgebroken, daarom 
worden meer van deze vetten aan de voeding toegevoegd. Ook worden meer koolhydraten 
(suikers) aan het dieet toegevoegd om als brandstof te dienen. 
 
Sommige lange keten vetzuren zijn wel belangrijk voor de opbouw en het functioneren van het 
lichaam maar kunnen niet door het lichaam zelf worden gemaakt. Deze speciale lange keten 
vetzuren worden dus ook extra aan de voeding toegevoegd. 
 
Naast de verandering in voedingsmiddelen is het ook belangrijk om periodes van langdurig vasten 
(niet of weinig eten) te voorkomen. Daarom wordt, afhankelijk van de leeftijd en het gewicht, 
afgesproken hoe lang maximaal gevast mag worden. Vooral bij jonge kinderen moet gelet worden 
op de voedingstijden en kan het bijvoorbeeld nodig zijn in de late avond of ’s nachts nog een keer 
te voeden. Soms wordt ’s avonds ongekookte maïzena gegeven, als bron van koolhydraten, om de 
nacht te overbruggen. Ook kan het in sommige gevallen nodig zijn om ’s nachts sondevoeding te 
geven. Maizena worden meestal niet gegeven aan kinderen jonger dan 2 jaar. 
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Bij periode met ziek zijn, moet extra op de voeding worden gelet, omdat juist dan meer energie 
wordt verbruikt en vaak minder eetlust is. Iedere patiënt krijgt hiervoor uitgebreide instructies in 
de vorm van een noodprotocol. 

Dieet 

Het dieetadvies bestaat over het algemeen uit: 
- Een afspraak over de maximale vastenperiode. Deze is afhankelijk van de leeftijd en het gewicht 

van de patiënt. De maximale voedingspauze kan gedurende het eerste jaar geleidelijk worden 
uitgebreid. Over het algemeen wordt hiervoor de volgende richtlijn aangehouden: 
De maximale vastenperiode is 3 uur bij 3 maanden, 4 uur bij 4 maanden, 5 uur bij 5 maanden, 6 
uur bij 6 maanden, 7 uur bij 7 maanden en maximaal 8 uur vanaf 8 maanden. 

- Zo nodig beperking van (zeer) lange keten vetten (LCT, Long Chain Triglyceriden) in de voeding. 
- Zo nodig toevoeging van middellange keten vetzuren (MCT, Medium Chain Triglyceriden) aan de 

voeding. 
- Indien nodig aanvulling van essentiële lange keten vetzuren en vetoplosbare vitamines in de 

voeding. 

Medicijnen 

Veel gebruikte medicijnen bij LCHADD/MTPD  
Er bestaan geen medicijnen waarmee LCHADD/MTPD kunnen worden genezen. Er is wel een 
middel beschikbaar dat gebruikt kan worden om de gevolgen van LCHADD/MTPD te behandelen: 
- DHA (Docosahexaeenzuur) 
DHA is een lange keten vetzuur dat het lichaam zelf niet kan maken, maar die wel belangrijk is voor 
het lichaam. Omdat door het dieet lange keten vetzuren worden vermeden, kan een tekort 
ontstaan van deze stof. In die gevallen kan het nodig zijn om dit extra te geven, als een soort 
voedingssupplement. 

Niet te gebruiken bij LCHADD/MTPD  
Bepaalde middelen die bij operaties of noodsituaties gebruikt worden, kunnen bij mensen met 
LCHADD/MTPD niet gebruikt worden. Er zijn geen medicijnen die u van de thuisapotheek krijgt die 
een risico vormen voor mensen met LCHADD/MTPD. Wel is het belangrijk dat bij een operatie de 
anesthesist op de hoogte is van uw ziekte of de ziekte van uw kind. Bepaalde narcosemiddelen zijn 
niet geschikt voor patiënten met LCHADD/MTPD. 

Noodprotocol 

Bij iemand met LCHADD of MTPD wordt de opgeslagen energie uit vetzuren niet zo goed 
vrijgemaakt. Als het evenwicht tussen verbruik van energie en inname of vrijmaken van energie 
verstoort is, wordt dat een metabole ontregeling genoemd. 
Bij een dreigende metabole ontregeling moeten speciale maatregelen worden genomen om dit 
evenwicht te herstellen. Een situatie waarbij een dreigende ontregeling ontstaat, is bijvoorbeeld 
ziek zijn, vooral in combinatie met koorts, braken en/of diarree. Dit komt omdat dan meestal 
minder goed wordt gegeten, dus minder inname van energie, terwijl het lichaam veel energie 
nodig heeft voor om beter te worden. Het is dan van belang om de maximale vastenperiode te 
halveren. 
 
Voor iedere patiënt wordt een noodprotocol opgesteld dat in deze gevallen moet worden gevolgd. 
Hierin staat precies beschreven wat u thuis kunt doen, met wie u kunt overleggen, wanneer u naar 
het ziekenhuis moet komen en wat in het ziekenhuis zal gebeuren. 
 
Tijdens erg ziek zijn of bij een dreigend metabole ontsporing is een opname in het ziekenhuis 
nodig. Er wordt dan gezorgd dat voldoende suikers worden gegeven door middel van een infuus 
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met suiker water of via sondevoeding. Ernstige metabole ontregeling kan problemen veroorzaken 
met de lever, de spieren of het hart. Hier wordt zo nodig nog extra onderzoek naar verricht. 
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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 
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Patiënt (en/of ouders) 
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(b.v. kinderarts of diëtist) 
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Begeleiding 
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Zelfmanagement 

Coördinator 
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Hartproblemen 
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Erfelijkheid 
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  Februari 2012 12 

3.1 Patiënt en/of ouders 
Dit zorgpad biedt de patiënt en/of ouders de mogelijkheid om actief bij het zorgproces betrokken 
te zijn en hiervoor eigen verantwoordelijkheid te nemen. Overleg en uitwisseling van informatie 
tussen de arts en de patiënt en/of ouders is hierbij van groot belang. Daarbij is het ook belangrijk 
dat u alle persoonlijke informatie met uw arts bespreekt, waarvan u denkt dat het relevant is voor 
het ziekte- of zorgproces en onderwerpen die voor uzelf belangrijk zijn. 
De eigen verantwoordelijk van mensen met LCHADD/MTPD (en hun ouders) komt sterk naar voren 
in het dieet en de uitvoering van het noodprotocol. De patiënt en ouders zijn immers de degenen 
die het dieet moeten uitvoeren. Door de informatie en begeleiding van de diëtist of kinderarts 
leren u en/of uw kind het dieet toe te passen. Daarnaast zijn de patiënt en/of ouders degenen die 
als eerste moeten reageren bij een dreigende metabole ontregeling. Over hoe en wanneer ze 
moeten reageren, worden ze geïnstrueerd door de kinderarts en diëtist. 
Door kennis te nemen van dit zorgpad krijgen de patiënt en/of ouders beter inzicht in de processen 
die in het zorgtraject aan bod komen. Hierdoor kunnen zij actief meedenken met de verschillende 
hulpverleners. 

3.2 Casemanager 
De casemanager is de centrale zorgverlener binnen het zorgproces. Hij is het eerste aanspreekpunt 
bij vragen en problemen en de coördinator van het gehele zorgtraject. Bij problemen in het 
behandeltraject kunt u zich tot hem wenden. 
In veel gevallen is de behandelend kinderarts de casemanager, maar ook een gespecialiseerd 
verpleegkundige of een ander persoon betrokken bij de zorg kan deze taak op zich nemen. 

3.3 Kinderarts Metabole Ziekten 
De kinderarts metabole ziekten is voor patiënten tot ongeveer 18 jaar de vaste hoofdbehandelaar. 
Hij zal u verwijzen naar en samenwerken met een aantal andere behandelaren. De kinderarts 
metabole ziekten is verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie over de 
aandoening aan de andere behandelaren. Naar aanleiding van de verwijzingen zal de kinderarts 
metabole ziekten de conclusies van de andere behandelaren terughoren en zo op de hoogte 
blijven van uw algehele gezondheid en welzijn. 
 
De kinderartsarts metabole ziekten is hoofdverantwoordelijk voor het hele zorgtraject. Omdat het 
dieet bij LCHADD/MTPD het grootste deel van de behandeling uitmaakt, vervult de diëtist een zeer 
belangrijke rol in de behandeling en begeleiding van mensen met LCHADD/MTPD . Dit wordt 
verder besproken onder het kopje ‘Diëtist’. 

Poliklinische controles bij de kinderarts metabole ziekten 

Hoe vaak u de kinderarts bezoekt, is afhankelijk van de leeftijd van de patiënt en de problemen die 
zich voordoen. Over het algemeen vinden controles in de eerste levensjaren vaker plaats dan op 
latere leeftijd. 
In geval van acute problemen, gerelateerd aan LCHADD/MTPD, is de kinderarts of internist 
metabole ziekten 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar (eventueel via dienstdoend 
algemeen kinderarts van het universitair medisch centrum). 
 
De kinderarts metabole ziekten gaat tijdens poliklinische controle het beloop van de ziekte en de 
gevolgen daarvan voor de patiënt na. Daarbij wordt over het algemeen aandacht besteedt aan de 
volgende punten: 
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Dieet 

Tijdens controle worden eventuele knelpunten binnen het dieet besproken. Het dieet wordt op 
basis van leeftijd en gewicht en bij veranderingen in het dagelijks leven aangepast. Deze 
dieetaanpassingen worden door de diëtist uitgewerkt en uitgelegd. 
Door dat bepaalde voedingsmiddelen niet of minder mogen worden gegeten, kunnen tekorten 
ontstaan van bepaalde stoffen die belangrijk zijn voor het lichaam. De kinderarts controleert dit 
door middel van bloedonderzoek. Als er inderdaad tekorten zijn, kunnen hiervoor 
voedingssupplementen (zoals vetoplosbare vitamines en essentiële vetzuren) worden gegeven. 

Groei en gewicht 

Kinderen worden bij poliklinische controle gemeten en gewogen om te kijken of de groei normaal 
verloopt. Voor een goede groei is het belangrijk om het dieet zo goed mogelijk te volgen. Als de 
lengtegroei afwijkend is, wordt gekeken of het dieet moet worden aangepast. 
Bij oudere kinderen is het ook belangrijk om het gewicht te controleren. Door het dieet dat 
gevolgd moet worden, is namelijk een groter risico op overgewicht. De diëtist begeleidt u hier 
verder bij. 

Laboratorium onderzoek 

Bij poliklinische controle wordt ongeveer één keer per jaar bloedonderzoek gedaan. Hierbij wordt 
gekeken naar de hoeveelheid (zeer lange, lange, middellange en korte keten) vetzuren, tekenen 
van spierafbraak en tekenen van leverproblemen. Deze uitslagen van het laboratorium onderzoek 
worden met u besproken. 
Daarnaast is het belangrijk om bij ziek zijn of acute klachten ook in het bloed te kijken naar de 
suikerwaarde en tekenen van spierafbraak. 

Cognitieve ontwikkeling 

Alleen als in het verleden een ernstig lage bloedsuikerspiegel is geweest, kan de geestelijke 
(cognitieve) ontwikkeling verstoord zijn. Een bloedsuikerspiegel is ernstig laag als iemand niet 
meer zelf kan eten of drinken. Als dit zich nooit heeft voorgedaan dan is de geestelijke 
ontwikkeling van mensen met LCHADD/MTPD over het algemeen volledig normaal. Als de 
ontwikkeling niet goed verloopt of hier twijfel over is, wordt de patiënt voor verdere testen en 
eventuele begeleiding doorverwezen naar een kinderpsycholoog. 
Het hebben van een chronische ziekte, zoals LCHADD/MTPD, kan grote invloed hebben op de 
sociale ontwikkeling en het welbevinden van de patiënt en zijn familie. Een kinderpsycholoog kan 
hierbij eventueel extra begeleiding bieden. 

Spierproblemen 

Bij kinderen met LCHADD/MTPD kan sprake zijn van spierzwakte en sneller vermoeid worden. 
Hierdoor kan de motorische (bewegings) ontwikkeling achterlopen. De motorische ontwikkeling 
van het kind wordt door de kinderarts onderzocht. Als de ontwikkeling niet goed verloopt of als er 
twijfel over is, wordt de patiënt doorverwezen naar de neuroloog en of kinderfysiotherapeut voor 
verdere testen en zo nodig individuele begeleiding. 
Ook kan spierpijn, stijfheid van spieren en spierafbraak ontstaan, vooral na periodes van 
langdurige inspanning of langdurig niet eten (vasten). Spierafbraak is een ongewenste situatie 
omdat het de nieren zou kunnen beschadigen als het lang aanhoudt. 

Hartproblemen 

Bij sommige mensen met LCHADD/MTPD treden hartproblemen op. De problemen kunnen bestaan 
uit een verdikking van de hartspier waardoor het hart een verminderde pompfunctie krijgt. Dit kan 
klachten al op jonge leeftijd klachten geven zoals slecht drinken, niet goed groeien of 
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benauwdheid. Bij oudere kinderen geeft het vaak klachten van vermoeidheid en kunnen 
hartritmestoornissen (hartkloppingen) voorkomen. Door het dieet zo goed mogelijk te volgen, 
kunnen deze hartproblemen worden verminderd of worden tegen gegaan. 
Bij (dreigende) metabole ontregeling (zoals bij ziek zijn, koorts of lang vasten) kunnen ook 
hartproblemen ontstaan. 
Bij mensen met LCHADD/MTPD wordt vaak een hartfilmpje en/of een echo van het hart gemaakt. 
Hiervoor komt u onder controle van de kindercardioloog. De kinderarts zorgt ervoor dat de 
kindercardioloog op de hoogte is van de problemen die bij LCHADD/MTPD kunnen ontstaan. 
Als er een (dreigende) metabole ontregeling ontstaat, wordt ook gekeken naar de hartproblemen 
door middel van bloedonderzoek en eventueel een echo van het hart. 

Oogproblemen 

Bij mensen met LCHADD/MTPD kunnen problemen ontstaan van het gezichtsvermogen. Dit wordt 
waarschijnlijk veroorzaakt doordat de oogzenuw beschadigd raakt. Problemen die zich vaak 
voordoen, zijn: uitval van delen van het gezichtsveld, slechter kleuren zien en slechter zien in het 
donker. Controle bij de oogarts is jaarlijks. 

Zenuwproblemen 

Bij mensen met LCHADD/MTPD ontstaan op lange termijn vaak zenuwproblemen. Waarschijnlijk is 
dit het gevolg van schade aan de zenuwcellen door de niet afgebroken lange keten vetzuren. 
Door schade aan de zenuwen kunnen vooral de spieren in onderarmen en onderbenen niet goed 
worden aangestuurd. Hierdoor kan spierzwakte ontstaan en kan het gevoel in de huid minder 
worden. Dit neemt vaak geleidelijk toe. Er wordt gekeken naar zenuwproblemen door het 
uitvoeren een onderzoek naar de zenuwgeleiding (een ElectroMyoGram, EMG). 
Bij klachten vindt gemiddeld één maal per jaar controle plaats bij de kinderneuroloog. 

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. Als behoefte is aan extra steun of 
(praktische) begeleiding voor het gezin, kan de patiënt (en zijn gezin) worden doorverwezen naar 
het maatschappelijk werk. 

Zelfstandigheid van de patiënt 

Als een kind met LCHADD/MTPD opgroeit, is het van groot belang dat de patiënt zelf geleidelijk 
leert de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn dieet en dat ouders leren deze 
verantwoordelijkheid uit handen te geven. Wanneer dit moment is, hangt af van het kind en van 
ouders. Een kind moet hier in mentaal, emotioneel, sociaal en cognitief opzicht klaar voor zijn, 
voordat dit proces van geleidelijke overgang kan worden gestart. 
De kinderarts kan u hierbij begeleiden en zo nodig kan er extra hulp worden ingeschakeld, 
bijvoorbeeld in de vorm van een psycholoog of maatschappelijk werker. 

Zwangerschap bij moeders van kinderen met LCHADD/MTPD. 

Als u een kind hebt met LCHADD/MTPD, is er een kans van 25% dat u bij nieuwe zwangerschap een 
opnieuw kind met LCHADD/MTPD krijgt. Het is belangrijk om te weten dat als u zwanger bent van 
een kind met LCHADD/MTPD, een kans bestaat op leverproblemen van de moeder tijdens de 
zwangerschap. Als u merkt dat u last krijgt van geelzucht, misselijkheid, braken, pijn in de 
bovenbuik en/of koorts in het laatste trimester van de zwangerschap, neem dan direct contact op 
met uw internist. Bij een bezoek aan de poli, zal de internist door middel van bloedonderzoek uw 
essentiële vetzuurstatus controleren.  
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Erfelijkheid 

De erfelijkheid van LCHADD/MTPD wordt door de kinderarts met de patiënt en/of ouders 
besproken. Indien daar behoefte aan is, kan ervoor gekozen worden een afspraak te maken met de 
klinisch geneticus, een arts gespecialiseerd in erfelijkheid van ziekten. Hij kan de erfelijkheid 
nogmaals met u doornemen en ook de gevolgen binnen uw gezin en familie met u bespreken. 

3.4 Vaste medebehandelaren: diëtist 
De diëtist is gespecialiseerd in erfelijke stofwisselingsziekten en vervult een belangrijke rol in de 
begeleiding van mensen met LCHADD/MTPD. De diëtist heeft vooral aandacht voor het dieet en de 
volwaardigheid daarvan. Daarnaast let de diëtist op belangrijke zaken die hiermee zijn verbonden, 
zoals de groei en ontwikkeling, eventuele voedingstekorten, de dieetmaatregelen van het 
noodprotocol, de zelfstandigheid van de patiënt en psychosociale kwesties. 

Poliklinische controle bij de diëtist 

De controles zijn afhankelijk van de problemen en omstandigheden. Over het algemeen vinden in 
de eerste levensjaren vaker controles plaats dan op latere leeftijd. Als tussentijds nog vragen zijn 
met betrekking tot het dieet kan (bijvoorbeeld telefonisch of via email) contact worden 
opgenomen met de diëtist. 

Dieet 

Tijdens controle worden eventuele knelpunten binnen het dieet besproken. Het dieet wordt op 
basis van leeftijd en/of gewicht en bij veranderingen in het dagelijks leven aangepast door de 
diëtist. De diëtist kan de patiënt en/of ouders begeleiden bij het volgen van het dieet, kan adviezen 
geven over het toepassen van het dieet en kan aanbevelingen doen over toegestane en niet-
toegestane voedingsmiddelen en eventuele alternatieven. Ook worden nieuwe ontwikkelingen op 
gebied van dieetproducten en dieetpreparaten besproken. 

Overige aandachtspunten 

Tijdens de controle is aandacht voor de groei en/of voedingstoestand. Bij over- of ondergewicht 
wordt het dieet daarop aangepast. De diëtist geeft dieetadviezen om de hoeveelheid energie in de 
voeding te verhogen (bij ondergewicht) of te verlagen (bij overgewicht). Hierbij wordt uiteraard 
rekening gehouden met de factoren die van invloed zijn op de ziekte en de volwaardigheid van het 
dieet. 

Daarnaast heeft de diëtist ook aandacht voor eventuele tekorten die kunnen ontstaan bij 
LCHADD/MTPD. Doordat bepaalde voedingsmiddelen niet of minder mogen worden gegeten, 
kunnen namelijk tekorten ontstaan van bepaalde stoffen die belangrijk zijn voor het lichaam. Bij 
tekorten kunnen dieetadviezen of voedingssupplementen worden gegeven. 

De diëtist geeft uitleg over dieetmaatregelen in de eerste fase van een dreigende metabole 
ontregeling. Op dat moment kan een metabole ontregeling vaak worden vermeden door in te 
grijpen met dieetaanpassingen (bijvoorbeeld door vaker te eten en vooral suikers als energiebron 
te gebruiken). Naast deze maatregelen blijft het belangrijk om contact op te nemen met de 
kinderarts en het noodprotocol verder te volgen. 

Verder is tijdens de controle aandacht voor de zelfstandigheid van de patiënt, omdat de patiënt 
uiteindelijk zelf verantwoordelijkheid moet gaan nemen voor het dieet. Wanneer dit moment is, 
hangt af van het kind en van de ouders. De diëtist kan ondersteuning bieden in het proces van 
geleidelijk overgang van de verantwoordelijkheid van ouders naar de patiënt. Bijvoorbeeld door 
uitleg te geven over de ziekte en het dieet aan de patiënt en door (de moeilijkheid van) het uit 
handen geven van de verantwoordelijkheid met ouders te bespreken. 
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Bovendien besteedt de diëtist aandacht aan psychosociale kwesties. Het volgen van het dieet kan 
een erg zware opgave zijn voor de patiënt en/of ouders. Vooral omdat het dieet altijd moet 
worden gevolgd en het niet naleven van het dieet gevolgen voor de gezondheid heeft. Problemen 
met de omgang van het dieet worden besproken en hierover kunnen adviezen worden gegeven. 

3.5 Vaste medebehandelaren: kinderfysiotherapeut 
Bij kinderen kunnen spierzwakte en/of spierpijnen ervoor zorgen dat de motorische ontwikkeling 
achterblijft of dat bewegen moeizaam gaat. Maar ook volwassen kunnen last hebben van periodes 
met spierpijnen, vooral na intensieve inspanning of vasten. Hierbij kan de kinderfysiotherapeut 
ondersteuning bieden, bijvoorbeeld door het opstellen en begeleiden van een persoonlijk 
oefenschema. 

3.6 Vaste medebehandelaren: kindercardioloog 
Alle patiënten met hartproblemen zijn onder controle bij de kindercardioloog (een arts 
gespecialiseerd in hartaandoeningen). De kindercardioloog controleert het hart door te vragen 
naar klachten, lichamelijk onderzoek, een hartfilmpje en een echo van het hart. Afhankelijk van de 
klachten en de ernst van de hartproblemen komt u ongeveer één keer per één tot twee jaar bij de 
kindercardioloog op controle. 

3.7 Vaste medebehandelaren: oogarts 
Alle patiënten komen onder controle bij de oogarts. Hij doet onderzoek naar eventuele 
oogproblemen door te vragen naar klachten en het oog te onderzoeken. Ook kan het 
gezichtsvermogen worden getest. Controle bij de oogarts is jaarlijks. Als het nodig is, kan ook een 
speciaal onderzoek worden gedaan naar de reactie op lichtprikkels, dit heet een 
elektroretinografie (ERG). 

3.8 Vaste medebehandelaren: (kinder)neuroloog 
De (kinder)neuroloog houdt zich bezig met de hersenen en zenuwen die de rest van het lichaam 
aansturen. Door een ernstige daling van de bloedsuiker (hypoglycemie) kan schade aan de 
hersenen ontstaan en daardoor een achterstand in de mentale ontwikkeling ontstaan. Als het dieet 
goed gevolgd wordt, dan gebeurt dit zelden. Daarnaast heeft de (kinder)neuroloog ook aandacht 
voor spierproblemen en zenuwproblemen. Ongeveer 1 één keer per jaar vindt controle bij de 
kinderneuroloog plaats. 

3.9 Overige betrokken zorgverleners 

Huisarts 

Nadat de diagnose LCHADD/MTPD is vastgesteld, wordt de huisarts door de kinderarts metabole 
ziekten hiervan op de hoogte gebracht. 
De behandeling van LCHADD/MTPD, zoals hierboven beschreven, vindt plaats in het Universitair 
Medisch Centrum onder begeleiding van de kinderarts metabole ziekten. Toch kan de huisarts 
ondersteuning en begeleiding bieden aan kinderen met LCHADD/MTPD en hun ouders. Zo kan de 
huisarts hulp bieden in geval van alledaagse lichamelijke klachten en bij de eerste beoordeling van 
acute problemen zoals ziek zijn, infecties en dreigende metabole ontregeling. Daarnaast kan de 
huisarts vaak ondersteuning bieden bij praktische en emotionele problemen. 
Om goed op de hoogte te zijn over de algehele gezondheid en de huidige situatie met betrekking 
tot uw ziektebeeld, krijgt de huisarts elk jaar een brief van de hoofdbehandelaar. 
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Kinderarts of internist in een streekziekenhuis 

De behandeling van LCHADD/MTPD vindt grotendeels plaats in het Universitair Medisch Centrum. 
Toch kan het verstandig zijn dat ook een kinderarts, 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 daar plaatsvinden. Deze behandeling kan dan worden overlegd met de kinderarts 
metabole ziekten. Maar ook andere klachten, die los staan van LCHADD/MTPD kunnen in het 
streekziekenhuis worden behandeld. 
Hierover worden individuele afspraken gemaakt. Uw persoonlijke noodprotocol en andere 
medische gegevens moeten ook bij uw behandelaar in het streekziekenhuis bekend zijn. U kunt uw 
arts in het streekziekenhuis aangeven dat deze contact moet opnemen met uw kinderarts 
metabole ziekten. 

Verpleegkundige 

Mensen met een chronische ziekte komen veelvuldig in aanraking het personeel van het 
ziekenhuis. Vooral verpleegkundigen spelen een belangrijke rol in het zorgproces. Zij zijn onder 
meer betrokken bij de dagelijkse persoonlijke verzorging van de patiënt tijdens klinische opname. 
Bij verpleegtechnische handelingen, zoals het inbrengen van een sonde of katheter. Het verlenen 
van medische zorg, zoals observatie van de patiënt en toedienen van medicijnen. 
En ze kunnen patiënten begeleiden bij de omgang met de ziekte en behandeling. 

Apotheek 

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

3.10 Overige aandachtspunten 
Mensen met LCHADD/MTPD kunnen soms tegen problemen aanlopen waar andere personen niet 
mee te maken krijgen. 

Praktische zaken, opleiding en vrije tijd 

Er kan sprake zijn van problemen bij het kiezen en volgen van een opleiding of bij het kiezen van 
een sport. Hierover kunt u spreken met uw kinderarts, die u zo nodig kan doorverwijzen naar het 
maatschappelijk werk. 

Opvoeding 

Het hebben van een chronische ziekte kan problemen geven bij de opvoeding, zeker als de 
behandeling ingrijpt in een heel normaal proces als eten. Het is voor ouders soms moeilijker 
grenzen te stellen en het kan moeilijker zijn een kind in de puberteit los te laten. Voor dergelijke 
problemen kunt u worden doorverwezen naar een pedagoog, het maatschappelijk werk of de 
kinderpsycholoog. 

Chronische ziekte 

Kinderen met een chronische ziekte voelen zich soms anders dan leeftijdsgenoten en hebben soms 
moeite om met hun ziekte om te gaan. Dit heeft vaak grote invloed op het psychisch welbevinden 
van patiënten. Voor ondersteuning en begeleiding kan uw kinderarts u  doorverwijzen naar het 
maatschappelijk werk of de kinderpsycholoog. Sommige Universitaire Medische Centra hebben 
speciale trainingen en cursussen voor kinderen met een chronische ziekte. 
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Voorlichting over LCHADD/MTPD 

Het kan soms fijn zijn om ondersteuning te krijgen bij het geven van informatie over 
LCHADD/MTPD aan naasten, klasgenoten en vrienden. Hierbij kunt u hulp krijgen via uw kinderarts 
of internist. Daarnaast kunt u via VKS (www.stofwisselingsziekten.nl) informatie krijgen en tips van 
lotgenoten opdoen. 

Erfelijkheid en familie 

Het kan lastig zijn om de familie te vertellen dat LCHADD/MTPD een erfelijke aandoening is. 
Familieleden kunnen hierover in zitten of bijvoorbeeld vragen hebben over de erfelijkheid (“Wat 
zijn de kansen dat ik een kind krijg met LCHADD/MTPD?”). Hierbij kan hulp ingeschakeld worden 
van een klinisch geneticus. 

Vakantie 

Het is verstandig om bij het plannen van een vakantie met een aantal zaken rekening te houden en 
de nodige voorbereidingen te treffen. Belangrijke punten hierbij zijn de beschikbaarheid van 
dieetproducten in het buitenland, eventuele verklaringen voor de douane en vertaling van 
medische informatie Voor de vertaalde medische informatie, waaronder het noodprotocol kunt u 
terecht bij uw kinderarts. Voor overige praktische zaken kunt u informatie krijgen en tips opdoen 
via VKS. 

Transitie 

Op de leeftijd van ongeveer 18 jaar zullen de meeste patiënten worden doorverwezen naar de 
internist gespecialiseerd in metabole ziekten. De kinderarts en internist zullen u bij deze overgang 
begeleiden. De kinderarts draagt er zorg voor dat de internist goed op de hoogte is van uw 
voorgeschiedenis. 
 
In sommige ziekenhuizen is geen internist gespecialiseerd in metabole ziekten aanwezig. Dan 
wordt vaak gekozen om wat langer onder behandeling te blijven van de kinderarts gespecialiseerd 
in metabole ziekten samen met een algemeen internist, zodat voldoende kennis aanwezig is over 
problemen die zich op volwassen leeftijd voordoen. 
  

http://www.stofwisselingsziekten.nl/
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4 Begeleiding – Volwassenen 
  

* De behandelaren binnen de dikke lijnen zijn standaard betrokken, die binnen de gestippelde 
lijnen alleen zo nodig. 
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4.1 Patiënt  
Dit zorgpad biedt de patiënt de mogelijkheid om actief bij het zorgproces betrokken te zijn en 
hiervoor eigen verantwoordelijkheid te nemen. Overleg en uitwisseling van informatie tussen de 
arts en de patiënt is hierbij van groot belang. Daarbij is het ook belangrijk dat u alle persoonlijke 
informatie met uw arts bespreekt, waarvan u denkt dat het relevant is voor het ziekte- of 
zorgproces en onderwerpen die voor uzelf belangrijk zijn. 
De eigen verantwoordelijk van mensen met LCHADD/MTPD komt sterk naar voren in het dieet en 
de uitvoering van het noodprotocol. De patiënt is immers de degene die het dieet moeten 
uitvoeren. Door de informatie en begeleiding van de diëtist of internist leert u het dieet toe te 
passen. Daarnaast is de patiënt degene die als eerste moet reageren bij een dreigende metabole 
ontregeling. Over hoe en wanneer ze moeten reageren worden ze geïnstrueerd door de internist 
en diëtist. 
Door kennis te nemen van dit zorgpad krijgen de patiënten beter inzicht in de processen die in het 
zorgtraject aan bod komen. Hierdoor kunnen zij actief meedenken met de verschillende 
hulpverleners. 

4.2 Casemanager 
De casemanager is de centrale zorgverlener binnen het zorgproces. Hij is het eerste aanspreekpunt 
bij vragen en problemen en de coördinator van het gehele zorgtraject. Indien zich problemen in 
het behandeltraject voordoen, kunt u zich tot hem wenden. 
In veel gevallen is de behandelend internist de casemanager, maar ook een diëtist, een 
gespecialiseerd verpleegkundige of een ander persoon betrokken bij de zorg kan deze taak op zich 
nemen. 

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. Dan wordt soms besloten om iets langer onder behandeling van de kinderarts metabole 
ziekten te blijven samen met een (algemeen) internist. 
De internist metabole ziekten zal u verwijzen naar en samenwerken met een aantal andere 
behandelaren. De internist is verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie over 
de aandoening aan de andere behandelaren. Naar aanleiding van de verwijzingen zal hij de 
conclusies van de andere behandelaren terug horen en zo op de hoogte blijven van uw algehele 
gezondheid en welzijn. 
 
De internist metabole ziekten is hoofdverantwoordelijk voor het hele zorgtraject. Omdat het dieet 
bij LCHADD/MTPD het grootste deel van de behandeling uitmaakt, vervult de diëtist een zeer 
belangrijke rol in de behandeling en begeleiding van mensen met LCHADD/MTPD. Dit wordt verder 
besproken onder het kopje ‘Diëtist’. 

Poliklinische controles bij de internist metabole ziekten 

In principe bezoekt u de internist ongeveer één à twee keer per jaar. Zo nodig vinden de 
poliklinische bezoeken vaker plaats. 
 
De internist gaat bij de poliklinische controle het beloop van de ziekte en de gevolgen daarvan voor 
de patiënt na. Daarbij wordt over het algemeen aandacht besteedt aan de volgende punten: 

Dieet 

Tijdens controle worden eventuele knelpunten binnen het dieet besproken. Het dieet wordt zo 
nodig aangepast aan veranderingen in het dagelijks leven. Deze dieetaanpassingen worden door de 
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diëtist uitgewerkt en uitgelegd. De internist kijkt ook naar de volwaardigheid van het dieet. 
Doordat bepaalde voedingsmiddelen niet of minder mogen worden gegeten, kunnen tekorten 
ontstaan van bepaalde stoffen, die belangrijk zijn voor het lichaam. Dit kan worden gecontroleerd 
door middel van bloedonderzoek. Als er dan inderdaad tekorten zijn, kunnen hiervoor bijvoorbeeld 
voedingssupplementen worden gegeven (zoals vetoplosbare vitamines en essentiële vetzuren). 

Gewicht 

Het is belangrijk om het gewicht goed in de gaten te houden. Door het dieet dat gevolgd moet 
worden, is namelijk een groter risico op overgewicht. De diëtist kan u hier verder bij begeleiden. 

Laboratorium onderzoek 

Bij poliklinische controle wordt ongeveer één keer per jaar bloedonderzoek gedaan. Hierbij wordt 
gekeken naar de hoeveelheid (zeer lange, lange, middellange en korte keten) vetzuren, tekenen 
van spierafbraak en tekenen van leverproblemen. Deze uitslagen van het laboratorium onderzoek 
worden met u besproken. 
Daarnaast is het belangrijk om bij ziek zijn of acute klachten ook in het bloed te kijken naar de 
suikerwaarde en tekenen van spierafbraak. 

Cognitieve ontwikkeling 

Alleen als in het verleden sprake is geweest van een ernstig lage bloedsuikerspiegel kan de 
cognitieve ontwikkeling (de denkfunctie van de hersenen) verstoord zijn. Iemand heeft een ernstig 
lage bloedsuikerspiegels als hij niet meer zelf kan eten of drinken. Als dit zich nooit heeft 
voorgedaan dan is deze denkfunctie van mensen met LCHADD/MTPD over het algemeen volledig 
normaal. Als de cognitieve ontwikkeling minder goed is, wordt de patiënt vaak begeleid door de 
huisarts, mantelzorg (familie en vrienden), zo nodig een voogd of begeleider en eventueel door de 
psycholoog/neuroloog of maatschappelijke werk. 
Ook het hebben van een chronische ziekte, zoals LCHADD/MTPD, kan grote invloed hebben op de 
sociale ontwikkeling en het welbevinden van de patiënt en zijn familie. Een psycholoog kan hierbij 
eventueel extra begeleiding bieden. 

Spierproblemen 

Bij mensen met LCHADD/MTPD worden vaak klachten gezien van spierpijn, stijfheid van spieren en 
spierafbraak, met name na periodes van langdurige inspanning of langdurig niet eten (vasten). 
Spierafbraak is een ongewenste situatie omdat het de nieren zou kunnen beschadigen als het lang 
aanhoudt. Bij klachten kan worden doorverwezen naar de neuroloog of de fysiotherapeut voor 
verdere testen en eventuele individuele begeleiding. 

Hartproblemen 

Bij sommige mensen met LCHADD/MTPD treden hartproblemen op. De problemen kunnen bestaan 
uit een verdikking van de hartspier waardoor het hart een verminderde pompfunctie krijgt. 
Daarnaast komen soms hartritmestoornissen (hartkloppingen) voor. Door het dieet zo goed 
mogelijk te volgen, kunnen deze hartproblemen worden verminderd of worden tegen gegaan. 
Bij (dreigende) metabole ontregeling (zoals bij ziek zijn, koorts of lang vasten) kunnen ook 
hartproblemen ontstaan. 
Bij patiënten met hartproblemen wordt ongeveer elke één à twee jaar een hartfilmpje en/of een 
echo van het hart gemaakt. Hiervoor komt u onder controle van de cardioloog. De internist zal 
ervoor zorgen dat de cardioloog op de hoogte is van de problemen die bij LCHADD/MTPD kunnen 
ontstaan. 
Als een (dreigende) metabole ontregeling ontstaat, wordt ook gekeken naar de hartproblemen 
door middel bloedonderzoek en eventueel een echo van het hart. 
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Oogproblemen 

Bij mensen met LCHADD/MTPD kunnen problemen ontstaan van het gezichtsvermogen. Dit wordt 
waarschijnlijk veroorzaakt doordat de oogzenuw beschadigd raakt. Problemen die zich vaak 
voordoen, zijn: uitval van delen van het gezichtsveld, slechter kleuren zien en slechter zien in het 
donker. Ongeveer één keer per jaar vindt er een controle bij de oogarts plaats. 

Zenuwproblemen 

Bij mensen met LCHADD/MTPD ontstaan op lange termijn vaak zenuwproblemen. Waarschijnlijk is 
dit het gevolg van schade aan de zenuwcellen door de niet-afgebroken lange keten vetzuren. 
Door schade aan de zenuwen kunnen vooral de spieren in onderarmen en onderbenen niet goed 
worden aangestuurd. Hierdoor kan spierzwakte ontstaan en kan het gevoel in de huid minder 
worden. Dit neemt vaak geleidelijk toe. Er wordt gekeken naar zenuwproblemen door het 
uitvoeren een onderzoek naar de zenuwgeleiding (een ElectroMyoGram, EMG). 
Bij klachten vindt gemiddeld één maal per jaar controle plaats bij de neuroloog. 

Sociale situatie 

De internist gaat bij bezoek aan de polikliniek na of de ziekte van de patiënt problemen 
veroorzaakt in het dagelijks leven of binnen het gezin. Bij behoefte aan extra steun of (praktische) 
begeleiding voor het gezin, kan de patiënt (en zijn gezin) worden doorverwezen naar het 
maatschappelijk werk. 

Zwangerschap 

Een zwangerschap heeft vaak invloed op de stofwisseling van de aanstaande moeder. Vooral in het 
begin van de zwangerschap, maar ook in de latere fase, heeft het lichaam vaak een grotere 
behoefte aan energie. Daarnaast hebben sommige vrouwen heel veel last van braken tijdens de 
eerste periode van de zwangerschap. Dit kan uiteraard extra lastig zijn voor patiënten met 
LCHADD/MTPD. Het wordt sterk aangeraden om al vóór een eventuele zwangerschap advies in te 
winnen bij de diëtist, zodat de patiënt goed voorbereid aan de zwangerschap kan beginnen. 
Ook tijdens de zwangerschap zullen vaker controles bij de internist en diëtist nodig zijn. De 
begeleiding van de zwangerschap zelf, kan plaatsvinden bij een verloskundige of gynaecoloog. 
Rondom de bevalling is het ook van groot belang dat er voldoende energie (suiker) beschikbaar is. 
Dit kan bijvoorbeeld door middel van een infuus met (extra) suiker. Het is daarom noodzakelijk om 
in het ziekenhuis te bevallen. 
Vrouwen met LCHADD/MTPD kunnen borstvoeding geven als zij dat willen. 

Erfelijkheid 

De erfelijkheid van LCHADD/MTPD wordt door de internist met de patiënt besproken. In specifieke 
situaties kan ervoor gekozen worden een afspraak te maken met de klinisch geneticus, een arts 
gespecialiseerd in erfelijkheid van ziekten. Hij kan de erfelijkheid nogmaals met u doornemen en 
ook de gevolgen binnen uw gezin en familie met u bespreken. 

4.4 Vaste medebehandelaren: diëtist 
De diëtist is gespecialiseerd in erfelijke stofwisselingsziekten en vervult een belangrijke rol in de 
begeleiding van mensen met LCHADD/MTPD. De diëtist heeft vooral aandacht voor het dieet en de 
volwaardigheid daarvan. Daarnaast let de diëtist op belangrijke zaken die hiermee zijn verbonden, 
zoals de groei en ontwikkeling, eventuele voedingstekorten, de dieetmaatregelen van het 
noodprotocol, de zelfstandigheid van de patiënt en psychosociale kwesties. 
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Poliklinische controle bij de diëtist 

De controles zijn afhankelijk van de problemen en omstandigheden. Over het algemeen vinden in 
de eerste levensjaren vaker controles plaats dan op latere leeftijd. Als tussentijds nog vragen zijn 
met betrekking tot het dieet kan (bijvoorbeeld telefonisch of via email) contact worden 
opgenomen met de diëtist. 

Dieet 

Tijdens controle worden eventuele knelpunten binnen het dieet besproken. Het dieet wordt op 
basis van gewicht en bij veranderingen in het dagelijks leven aangepast door de diëtist. De diëtist 
kan de patiënt begeleiden bij het volgen van het dieet, kan adviezen geven over het toepassen van 
het dieet en kan aanbevelingen doen over toegestane en niet-toegestane voedingsmiddelen en 
eventuele alternatieven. Ook worden nieuwe ontwikkelingen op gebied van dieetproducten en 
dieetpreparaten besproken. 

Overige aandachtspunten 

Tijdens de controle is aandacht voor de groei en/of voedingstoestand. Bij over- of ondergewicht 
wordt het dieet daarop aangepast. De diëtist geeft dieetadviezen om de hoeveelheid energie in de 
voeding te verhogen (bij ondergewicht) of te verlagen (bij overgewicht). Hierbij wordt uiteraard 
rekening gehouden met de factoren die van invloed zijn op de ziekte en de volwaardigheid van het 
dieet. 

Daarnaast heeft de diëtist ook aandacht voor eventuele tekorten die kunnen ontstaan bij 
LCHADD/MTPD. Doordat bepaalde voedingsmiddelen niet of minder mogen worden gegeten, 
kunnen namelijk tekorten ontstaan van bepaalde stoffen die belangrijk zijn voor het lichaam. Bij 
tekorten kunnen dieetadviezen of voedingssupplementen worden gegeven. 

De diëtist geeft uitleg over dieetmaatregelen in de eerste fase van een dreigende metabole 
ontregeling. Op dat moment kan een metabole ontregeling vaak worden vermeden door in te 
grijpen met dieetaanpassingen (bijvoorbeeld door vaker te eten en vooral suikers als energiebron 
te gebruiken). Naast deze maatregelen is het uiteraard belangrijk om contact op te nemen met de 
internist en het noodprotocol verder te volgen. 

Bovendien besteedt de diëtist aandacht aan psychosociale kwesties. Het volgen van het dieet kan 
soms een erg zware opgave zijn voor de patiënt. Vooral omdat het dieet altijd moet worden 
gevolgd en het niet naleven van het dieet gevolgen voor de gezondheid heeft. Problemen met de 
omgang van het dieet zullen worden besproken en hierover kunnen adviezen worden gegeven. 
 
Bij een zwangerschap is het soms nodig om het dieet aan te passen omdat er meer behoefte is aan 
glucose. Hierbij begeleidt de diëtist u. 

4.5 Vaste medebehandelaren: fysiotherapeut 
Patiënten kunnen last hebben van periodes met spierpijnen, vooral na intensieve inspanning of 
vasten. Hierbij kan de fysiotherapeut ondersteuning bieden, bijvoorbeeld door het opstellen en 
begeleiden van een persoonlijk oefenschema. 

4.6 Vaste medebehandelaren: cardioloog 
Alle patiënten met hartproblemen zijn onder controle bij de cardioloog (een arts gespecialiseerd in 
hartaandoeningen). De cardioloog controleert het hart door te vragen naar klachten, lichamelijk 
onderzoek, een hartfilmpje en een echo van het hart. Afhankelijk van de klachten en de ernst van 
de hartproblemen komt u ongeveer één keer per twee jaar of per twee jaar bij de cardioloog op 
controle. 
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4.7 Vaste medebehandelaren: oogarts 
Alle patiënten komen onder controle bij de oogarts. Hij doet onderzoek naar eventuele 
oogproblemen door te vragen naar klachten en het oog te onderzoeken. Ook kan het 
gezichtsvermogen worden getest. De controle bij de oogarts vindt ongeveer één keer per jaar 
plaats. Als het nodig is kan er ook een speciaal onderzoek worden gedaan naar de reactie op 
lichtprikkels, dit heet een elektroretinografie (ERG). 

4.8 Vaste medebehandelaren: neuroloog 
De neuroloog houdt zich bezig met de hersenen en zenuwen die de rest van het lichaam 
aansturen. Door een ernstige daling van de bloedsuiker (hypoglycemie) kan schade aan de 
hersenen ontstaan en daardoor kan een achterstand in de mentale ontwikkeling ontstaan. Als het 
dieet goed gevolgd wordt, dan gebeurt dit zelden. Daarnaast heeft de neuroloog ook aandacht 
voor spierproblemen en zenuwproblemen. Controle bij de neuroloog vindt ongeveer één maal per 
jaar plaats. 

4.9 Overige betrokken zorgverleners 

Huisarts 

Omdat de diagnose al op de kinderleeftijd wordt gesteld, kan een LCHADD/MTPD patiënt het beste 
erop toezien dat zijn dossier goed wordt overgedragen, wanneer hij van huisarts verandert. 
De behandeling van LCHADD/MTPD, zoals hierboven beschreven, vindt plaats in het Universitair 
Medisch Centrum onder begeleiding van de internist. Toch kan de huisarts ondersteuning en 
begeleiding bieden aan mensen met LCHADD/MTPD. Zo kan de huisarts hulp bieden in geval van 
alledaagse lichamelijke klachten en bij de eerste beoordeling van acute problemen, zoals ziek zijn, 
infecties en dreigende metabole ontregeling. Daarnaast kan de huisarts vaak ondersteuning bieden 
bij praktische en emotionele problemen. 
Om goed op de hoogte te zijn over de huidige omstandigheden met betrekking tot uw algehele 
gezondheid en de situatie met betrekking tot uw ziektebeeld krijgt de huisarts ongeveer elk jaar 
een brief hierover van de hoofdbehandelaar. 

Internist in een streekziekenhuis 

De behandeling van LCHADD/MTPD vindt grotendeels plaats in het Universitair Medisch Centrum. 
Toch kan het verstandig zijn 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 daar plaatsvinden. Deze behandeling kan dan worden overlegd met de internist 
metabole ziekten. Maar ook andere klachten, die los staan van LCHADD/MTPD kunnen in het 
streekziekenhuis worden behandeld. 
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. 
U kunt uw arts in het streekziekenhuis aangeven dat deze contact moet opnemen met uw internist 
metabole ziekten. 

Verpleegkundige 

Mensen met een chronische ziekte komen veelvuldig in aanraking het personeel van het 
ziekenhuis. Vooral verpleegkundigen spelen een belangrijke rol in het zorgproces. Zij zijn onder 
meer betrokken bij de dagelijkse persoonlijke verzorging van de patiënt tijdens klinische opname. 
Bij verpleegtechnische handelingen, zoals het inbrengen van een sonde of katheter. Het verlenen 
van medische zorg, zoals observatie van de patiënt en toedienen van medicijnen. 
En ze kunnen patiënten begeleiden bij de omgang met de ziekte en behandeling. 
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Apotheek 

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

4.10 Overige problemen 
Mensen met LCHADD/MTPD kunnen soms tegen problemen aanlopen waar andere personen niet 
mee te maken krijgen. 

Praktische zaken, opleiding en vrije tijd 

Er kan sprake zijn van problemen bij het afsluiten van een verzekering, bij het kiezen en volgen van 
een opleiding, bij het krijgen en houden van werk en bij het kiezen van een sport. Hierover kunt u 
spreken met uw internist, die u zo nodig kan doorverwijzen naar het maatschappelijk werk. 

Chronische ziekte 

Mensen met een chronische ziekte voelen zich soms anders dan anderen en hebben soms moeite 
om met hun ziekte om te gaan. Daarnaast vereist LCHADD/MTPD een levenslang dieet waarbij hier 
altijd, 24 uur per dag, 7 dagen per week en 52 weken per jaar aandacht aan moet worden 
besteedt. Dit heeft vaak een grote invloed op het psychisch welbevinden van patiënten. Voor 
ondersteuning en begeleiding kan uw internist u doorverwijzen naar de psycholoog. 

Voorlichting over LCHADD/MTPD 

Het kan soms fijn zijn om ondersteuning te krijgen bij het geven van informatie over 
LCHADD/MTPD aan naasten, familie, vrienden of collega’s. Hierbij kunt u hulp krijgen via uw 
internist. 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 LCHADD/MTPD een erfelijke aandoening is. 
Familieleden kunnen hierover in zitten of bijvoorbeeld vragen hebben over de erfelijkheid (“Wat 
zijn de kansen dat ik een kind krijg met LCHADD/MTPD ?”). Hierbij kan hulp ingeschakeld worden 
van een klinisch geneticus. 

Vakantie 

Het is verstandig om bij het plannen van een vakantie met een aantal zaken rekening te houden en 
de nodige voorbereidingen te treffen. Belangrijke punten hierbij zijn de beschikbaarheid van 
dieetproducten in het buitenland, eventuele verklaringen voor de douane en vertaling van 
medische informatie Voor de vertaalde medische informatie, waaronder het noodprotocol kunt u 
terecht bij uw arts. 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. Om de kwaliteit van deze zorg 
te beoordelen en te bevorderen wordt gebruik gemaakt van kwaliteitsindicatoren. De volgende 
factoren zijn van belang voor de kwaliteit van de geleverde zorg: 

- Elke patiënt heeft een casemanager die de coördinator is van het zorgproces en daarmee het 
eerste aanspreekpunt voor de patiënt. In veel gevallen zal de hoofdbehandelaar ook de 
casemanager zijn. 

- Elke patiënt wordt gezien door een vaste kinderarts metabole ziekten of internist metabole 
ziekten, die hoofdbehandelaar is. 

- Voor iedere patiënt is er een schriftelijk noodprotocol beschikbaar voor ouders en andere 
personen die bij de zorg voor de patiënt betrokken zijn (o.a. kinderdagverblijf, huisarts en 
kinderarts of internist in een niet-academisch ziekenhuis). 

- Een kinderarts metabole ziekten is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Dat geldt voor 
spoedeisende problemen die te maken hebben met LCHADD of MTPD. De bereikbaarheid kan 
eventueel worden geregeld 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 

• (Kinder)Neuroloog 

• (Kinder)Fysiotherapeut 

• (Kinder)Cardioloog 

• Oogarts 
 
De volgende zorgspecialisten zijn zo nodig bij het zorgtraject betrokken: 

• (Kinder)Psycholoog 

• Maatschappelijk werk 

• Gynaecoloog 

• Klinisch geneticus 

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

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

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

- Uitslagen van 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 iedere drie tot vijf jaar herzien zodat de beschreven zorg 
aan de nieuwste inzichten voldoet.  
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6 Consensus zorgpad LCHADD/MTPD  
Er werd consensus (overeenstemming) bereikt over dit zorgpad door de afdelingen Metabole 
Ziekten van de volgende Universitaire Medische Centra op 23 februari 2012: 
 
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 op basis van de huidige kennis de optimale begeleiding en behandeling 
vastgesteld. Dankzij wetenschappelijk onderzoek zullen steeds nieuwe inzichten worden ontdekt. 
De informatie in dit zorgpad kan dus verouderen en daarom wordt dit zorgpad, in opdracht van 
VKS, iedere 3 tot 5 jaar aangepast aan de meest recente inzichten. 
 
Dit zorgpad is een afspraak tussen behandelaren en patiënten over hoe de optimale zorg bij 
LCHADD/MTPD eruit moet zien. Het is belangrijk te realiseren dat het een algemene richtlijn is en 
dat er goede redenen kunnen zijn om in overleg bij individuele patiënten hiervan af te wijken. 
Naast deze patiëntenversie bestaat ook een artsenversie van dit zorgpad. 
 
De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een 
behandeling bij een arts. 
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