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1 Voorwoord 
Voor u heeft u het zorgpad voor Midden-keten Acyl-CoA dehydrogenase Deficiëntie (MCADD). Het 
doel van dit zorgpad is meervoudig: 

• Voor de patiënt: Verduidelijking van het ziekte- en zorgproces. Ondersteuning in contact met 
zorgverzekeraars en andere hulpverleners. 

• Voor de arts: Ondersteuning van de behandeling door expert opinions en/of wetenschappelijk 
onderzoek. Het mogelijk maken van het meer eenduidig verzamelen van informatie over 
ziekteverloop, complicaties en behandelingen. Het mogelijk maken van betere afspraken in de 
beroepsgroep over benodigdheden voor optimale zorg. 

• Voor de zorgverzekeraar: Professionalisering van het zorgproces door consensus. 
 
Het zorgpad is ontwikkeld door een team van artsen die gespecialiseerd zijn in metabole ziekten in 
samenwerking met de andere deskundigen op het gebied van MCADD en de patiëntenvereniging. 
Het geeft de consensus weer die is bereikt door de kinderartsen metabole ziekten en de 
internisten metabole ziekten.  
In dit zorgpad wordt de beste medische zorg zoveel mogelijk gebaseerd op de meest recente 
gegevens uit wetenschappelijk onderzoek, in combinatie met de ervaringen van een groep experts. 
Voor de gegeven adviezen is waar mogelijk een ‘level of evidence’ aangegeven. Hierbij is gebruik 
gemaakt van de indeling zoals aangegeven op de website van het CBO 
(http://www.cbo.nl/thema/Richtlijnen/EBRO-handleiding/A-Levels-of-evidence/). De levels 
variëren van niveau 1, het hoogste level, tot niveau 4. 
 
Het zorgtraject wordt weergegeven in een stroomschema, waarna de verschillende onderdelen 
worden besproken. 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. 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. 

1.1 Expertise centrum 
Gezien de zeldzaamheid van de aandoening en de complexe symptomatologie is de aanwezigheid 
van een expertise centrum binnen Nederland wenselijk. 
Een dergelijk expertise centrum zal het landelijk aanspreekpunt moeten zijn voor alle personen 
(patiënten, betrokkenen en zorgverleners) die met MCADD te maken hebben. Door concentratie 
van kennis en ervaringen met betrekking tot MCADD kan de meest optimale zorg aan patiënten 
met MCADD worden geleverd. Daarnaast heeft het expertise centrum een belangrijke rol in 
onderzoek op gebied van MCADD, zodat ook de kennis verder kan worden uitgebreid. 
Het expertise centrum kan advies geven aan en vragen beantwoorden van de lokale kinderarts 
metabole ziekten en de internist metabole ziekten en een vraagbaak zijn voor patiënten met 
MCADD, hun naasten en overige betrokkenen. 
Indien een expertise centrum in Nederland beschikbaar is, wordt sterk geadviseerd eens in de één 
à twee jaar het expertise centrum te bezoeken voor controle. De lokale specialist (kinderarts 
metabole ziekten of internist metabole ziekten) blijft in principe verantwoordelijk voor de directe 
zorg voor de patiënt. Hierbij kan altijd overleg plaatsvinden met en advies worden gevraagd aan 
het expertise centrum.  
Uiteraard dient ervoor gewaakt te worden dat in beide centra dezelfde onderzoeken nodeloos 
herhaald worden. Dit geldt uiteraard des te sterker naarmate dit invasieve of belastende 
onderzoeken betreft. Hiervoor zijn heldere onderlinge afspraken en afstemming noodzakelijk. 

http://www.cbo.nl/thema/Richtlijnen/EBRO-handleiding/A-Levels-of-evidence/


 

  Mei 2012 5 

1.2 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 3 tot 5 jaar wordt 
bijgewerkt, zodat steeds de meest actuele informatie met betrekking tot MCADD in het zorgpad 
staat. 

1.3 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. 

• “Midden-keten Acyl-CoA dehydrogenase Deficiëntie” wordt afgekort tot “MCADD”. 

• Waar staat “vetzuuroxidatie” wordt de mitochondriële vetzuuroxidatie bedoeld. 
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2 Midden-keten Acyl-CoA dehydrogenase Deficiëntie 

Midden-keten Acyl-CoA dehydrogenase Deficiëntie (MCADD, OMIM #201450) is de meest 
voorkomende erfelijke stoornis van de mitochondriële vetzuuroxidatie. De overerving is 
autosomaal recessief met mutaties in het ACADM-gen (Derks et al., 2006;Schatz and Ensenauer, 
2010). MCAD is verantwoordelijk voor de eerste stap in de mitochondriële ß-oxidatie van acyl-CoAs 
die gevormd zijn uit midden vetzuurketens (C6-C10). Een deficiëntie resulteert in een verstoring in 
deze omzetting waardoor, voornamelijk bij verhoogde metabole stress of bij vasten, een 
hypoglycemie kan ontstaan met relatieve hypoketose en accumulatie van toxische metabolieten. 
 
Sinds 2007 worden in Nederland alle pasgeborenen gescreend op MCADD door middel van de 
hielprik. Deze screening wordt niet in alle landen verricht. De meeste patiënten zijn op het 
moment van de hielprik zonder symptomen maar vroege presentatie of plotselinge dood ten 
gevolge van MCADD in de eerste levensdagen kan voorkomen (Grosse et al., 2006). Voor de 
invoering van de hielprikscreening werden de meeste patiënten in de eerste 5 levensjaren 
gediagnosticeerd gedurende een acute presentatie van de ziekte. Tussen de 20-25% van de 
patiënten overleed voordat de diagnose gesteld kon worden (Derks et al., 2006;Schatz and 
Ensenauer, 2010;Zschocke and Hoffmann, 2004). 
De prognose is gunstig als de diagnose vroegtijdig wordt gesteld (Wilson et al., 1999). 
Door middel van een noodprotocol met adviezen kan metabole ontregeling worden voorkomen. 
De prevalentie van MCADD in Nederland is berekend op 1 op 12.000 (de Vries et al., 1996)  

2.1 Presentatie 

Hielprikscreening 

Acylcarnitine analyse door tandem massaspectrometrie, met hoge sensitiviteit en specificiteit: 
• Afwijkend indien C8 ≥ 0.5 μmol/L. 
• C8/C10 ratio is secundaire parameter, afwijkend indien >5. 

Presentatie bij ontregeling van ongescreende patiënten  

Na de neonatale periode, ontstaat ontregeling vrijwel uitsluitend bij ziekte met koorts, bij vasten 
om andere redenen, mogelijk na inspanning. 
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Symptomen: 
• Zeer aspecifiek bij pasgeborenen. 
• Braken. 
• Ondertemperatuur. 
• Hypoketotische hypoglycemie. 
• Leverfunctiestoornissen. 
• Rhabdomyolyse en myoglobinurie. 
• Lethargie, somnolentie, encefalopathie, convulsies, coma. 

2.2 Diagnostiek 

Vaststellen diagnose MCADD: 

• Bloed acylcarnitine analyse: verhoging van middenketen lengte (C6-C12) acylcarnitines (vooral 
C8 (octanoylcarnitine)) en relevante ratio’s (zoals bijvoorbeeld C8/C10 en C8/C2) . 

• Urine organische zuren analyse: kenmerkende middenketen lengte dicarbonzuren en 
glycinederivaten. 

• DNA-diagnostiek: ACADM mutatie-analyse. 
• Gouden standaard: enzymdiagnostiek (idealiter in lymfocyten) met phenylpropionyl-CoA als 

substraat. 

Aanvullend onderzoek 

Indien de diagnose MCADD bij een patiënt bevestigd is, is genetische counseling geïndiceerd. 
Tevens wordt aanbevolen om onderzoek naar MCADD bij ongescreende broers en/of zussen 
binnen het gezin te verrichten en screening bij ouders te overwegen.  

2.3 Behandeling 

Dieetmaatregelen 

De behandeling van MCADD bestaat uit levenslange voorzorgsmaatregelen om de gevolgen van 
deficiënte vetzuuroxidatie op het niveau van middenketen vetzuren te voorkomen. In de normale 
situatie, dus bij niet ziek zijn, zijn deze maatregelen eenvoudig waarbij de nadruk ligt op het 
vermijden van langdurig vasten. Welke dieetafspraken worden gemaakt, hangt af van de maximale 
vastentijd en verschilt per leeftijd. De dieetmaatregelen worden per patiënt vastgesteld en 
ondersteuning van een in metabole ziekten gespecialiseerde diëtist is hierbij noodzakelijk. Hij zal 
ook advies geven over dieetmaatregelen in ‘bijzondere omstandigheden’. Zo wordt over het 
algemeen aangeraden om voor en na duurinspanning, inname van koolhydraten te waarborgen. 
Voor advies tijdens ziekte of operatieve ingrepen verwijzen we naar het ‘noodprotocol’. 
 
 
Niveau 3 Bij gezonde kinderen wordt na een periode van vasten gedurende de nacht een negatieve 

correlatie gezien tussen de leeftijd en serumwaarden van beta-hydroxybutyrate, acetoacetate 
en vrije vetzuren. Waarschijnlijk komt dit doordat bij jonge kinderen sprake is van een hogere 
glucose turnover in vergelijking tot oudere kinderen. 
(Bonnefont et al., 1990;Lamers et al., 1985) 
 

Niveau 4 Bij elke graad Celsius temperatuursverhoging, neemt de energie behoefte toe. De behandelaren 
rekenen met 10% toename van de energiebehoefte per graad temperatuursverhoging.  
 

Niveau 3 
 

Bij gezonde kinderen worden tijdens ziek zijn eerder vrije vetzuren gezien dan in perioden 
zonder ziek zijn. 
(Dixon and Leonard, 1992) 
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Niveau 2 Bij gezonde mensen is aangetoond dat tijdens duursport vetzuuroxidatie wordt aangesproken. 
In het algemeen geldt dus dat deelname aan intensieve sport inname van energie vereist in de 
vorm van regelmatig, voldoende voeding. 
(Rodriguez et al., 2009); (Horowitz et al., 2000) 
 

Niveau 4 Enkele studies zijn verricht naar het gebruik van carnitine tijdens sport. Bij duursport gedurende 
2 uur werd geen verschil gezien in prestaties bij patiënten met en zonder gebruik van L-
carnitine. Bij kortdurende maximale inspanning was er wel een gunstig effect van carnitine. Bij 
intensief sporten kan gebruik van carnitine daarom overwogen worden. 
(Huidekoper et al., 2006;Lee et al., 2005) 
 

Medicatie 

(Levo)carnitine 
Carnitine wordt gesynthetiseerd in de nieren en de lever uit de aminozuren lysine en methionine 
en komt ook voor in dierlijke producten. Carnitine speelt een belangrijke rol in het transport van 
verzuren naar het cytoplasma van de mitochondriën. De natuurlijke vorm is het optisch isomeer l-
carnitine (of levocarnitine). 
Sommige mensen met MCADD hebben lage plasma concentraties van vrij en totaal carnitine, in de 
micromolair-range. Dit komt doordat de middenketen acyl-CoAs worden gebonden aan vrij 
carnitine en zo worden uitgescheiden in de urine. Carnitine bindt tijdens een ontregeling ook de 
potentieel toxische vetzuurafbraakproducten en bevordert daarmee de uitscheiding hiervan in de 
urine. De bijwerkingen (diarree en vis-geur) kunnen een reden zijn om de dosering aan te passen. 
 
Advies: 

• Carnitine suppletie kan overwogen worden in de eerste 1-4 levensjaren en bij een serum 
carnitine-waarde onder normaal. 

• Overweeg carnitine suppletie ten tijde van ziekte 
 
Niveau 3  Er is geen goed bewijs dat carnitine suppletie succesvol resultaat geeft. Mede gezien het zeer 

veilige bijwerkingen profiel van carnitine wordt meestal toch voor suppletie gekozen.  
(Walter, 2003). 
 

 Carnitine wordt omgezet in Trimethylamine (TMA) om vervolgens als trimethylamine N-
oxide(TMNO) te worden uitgescheiden. Een te hoog aanbod of een probleem in de omzetting 
zorgt voor verhoogde waarden van TMA in o.a. urine, zweet en uitgeademde lucht. Dit geeft 
een onaangename vis-geur. 
(Hathcock and Shao, 2006;Rocher et al., 2011) 
 

Niveau 4  Er zijn geen data bekend over de waarde van carnitine suppletie ten tijde van ziekte.  
 

Te vermijden medicatie en middelen 
Er moet voorzichtigheid worden geboden bij het gebruik van alcohol en drugs omdat gebruik 
hiervan gepaard kan gaan met een periode van vasten, soms gecompliceerd door braken waarna 
metabole ontregeling kan optreden. 

• Het wordt afgeraden om een ketogeen dieet te volgen of om MCT- of kokosolie te gebruiken. 

• Valproaat (Depakine) kan een metabole ontregeling luxeren. 

• Incidenteel hebben zich problemen voorgedaan na propofol-gebruik bij patiënten met MCADD. 
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Niveau 4  Er zijn meerdere case reports van adolescenten die zich presenteerden met MCADD na 
overmatige inname van alcoholhoudende drank (soms in combinatie met drugs). Allen 
gecompliceerd door een lange periode van vasten of braken. 
(Lang, 2009;Schatz and Ensenauer, 2010) 
 

Vaccinaties 
Gelijk aan kinderen zonder MCADD; volgens het schema Rijksvaccinatieprogramma (RVP). 

Anticonceptie 
Het is belangrijk om patiënten met MCADD goed te informeren over de consequenties van de 
ziekte op een zwangerschap en bevalling. Een geplande conceptie heeft de voorkeur boven een 
ongeplande zwangerschap zodat de begeleiding en voorbereiding optimaal kunnen verlopen. Het 
bespreekbaar maken van anticonceptie en gezinsplanning wordt daarom in een tijdig stadium 
aangeraden. 

Noodprotocol 

In het noodprotocol wordt voor iedere individuele patiënt beschreven wat te doen bij ziek zijn met 
onvoldoende intake, braken, diarree of koorts, bij verminderd bewustzijn en bij operatieve 
ingrepen. Het gebruik van thuis bloedglucose controle heeft geen toegevoegde waarde en kan zelfs 
misleidend werken. Normale glucoseconcentraties kunnen in een katabole situatie snel zakken. 

Voor extra toelichting wat betreft het noodprotocol zie ook verderop in de hoofdstukken 
‘kinderen’ en ‘volwassenen’, respectievelijk pagina 12 en 19. 
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3 Begeleiding – Kinderen 
  

* De behandelaren binnen de dikke lijnen zijn standaard betrokken, die binnen de gestippelde 
lijnen alleen zo nodig. 
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3.1 Patiënt en/of ouders 

• Is/zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van informatie waarvan de patiënt en/of ouders 
zelf denken dat het van belang is voor het ziekte- of zorgproces. 

• Is/zijn medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het zorgtraject. 

3.2 Casemanager 

• Deze taak wordt meestal vervuld door de hoofdbehandelaar (kinderarts metabole ziekten) maar 
kan ook worden beoefend door bijvoorbeeld een gespecialiseerd verpleegkundige of een 
andere zorgverlener. 

• Is coördinator van het gehele zorgtraject voor de patiënt, ouders en medebehandelaren. 

• Houdt overzicht over het gehele behandelproces. 

• Is het eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen rondom het zorgtraject. 

• Ziet erop toe dat afspraken zoveel mogelijk aansluiten op de behoeften van de patiënt. 

• Ziet erop toe dat afspraken over de behandeling zoveel mogelijk op elkaar zijn afgestemd. 

• Verzorgt een actuele en schriftelijk versie van het noodprotocol voor de medische status, 
patiënt/ouders en overige hulpverleners, inclusief contactgegevens voor overleg. 

3.3 Kinderarts Metabole Ziekten 

• Is voor patiënten tot ongeveer 18 jaar de vaste hoofdbehandelaar en in principe de 
casemanager tenzij anders afgesproken. 

• Is verantwoordelijk voor het verschaffen van relevante informatie over de aandoening en over 
de patiënt aan de andere behandelaren. 

• Is verantwoordelijk voor de terugkoppeling van de bevindingen van andere behandelaren en 
incorporeert deze zo nodig in de verdere behandeling en begeleiding. 

• Informeert globaal één keer per jaar de eigen huisarts van de patiënt over de algehele 
gezondheid en het ziekteverloop. 

• Stelt de patiënt en ouders op de hoogte van beschikbare patiënteninformatie en de 
patiëntenvereniging. 
○ Patiëntenvereniging voor Volwassenen en Kinderen met Stofwisselingsziekten (VKS). 
○ Patiënteninformatie over MCADD via de website van VKS (www.stofwisselingsziekten.nl). 
○ Informatiebrochure van het UMCG; Midden-keten Acyl-CoA dehydrogenase Deficiëntie, 

MCADD. Aanvragen via secretariaat afdeling metabole ziekten UMCG. 

• Een dienstdoend kinderarts metabole ziekten is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar, 
eventueel via de dienstdoend van de algemene kindergeneeskunde. 

• De kinderarts is op de achtergrond betrokken bij opnames voor andere redenen dan MCADD. 
Zo kan hij adviseren over eventuele effecten van diagnostiek en behandeling. De kinderarts 
wordt van de opname op de hoogte gebracht door de arts die de patiënt opneemt of door 
ouders. 

• Rond de leeftijd van 18 jaar vindt transitie plaats van de kindergeneeskunde naar de interne 
geneeskunde. De kinderarts is verantwoordelijk voor de begeleiding van de patiënt en ouders 
bij deze overgang. Daarnaast zorgt hij voor een volledige en overzichtelijke overdracht 
waaronder medische voorgeschiedenis, huidige problematiek en andere bijzonderheden. 

Poliklinische controles 

De frequentie is mede afhankelijk van de leeftijd, de problematiek en de omstandigheden van de 
patiënt en zijn ouders. Over het algemeen vinden er in de eerste levensjaren vaker controles plaats 
dan op latere leeftijd. Globaal vindt één maal per jaar poliklinische controle plaats. 
 

http://www.stofwisselingsziekten.nl/


 

  Mei 2012 12 

De kinderarts stelt zich bij de poliklinische controles op de hoogte van het beloop van de ziekte en 
de gevolgen daarvan voor de patiënt. Hierbij zijn de volgende aandachtspunten aan van belang: 

Dieetmaatregelen in normale omstandigheden 

• Methode: 
○ Anamnese over eventuele problemen met het dieet en/of eetproblemen. 

• Beleid: 
○ Over het algemeen worden de volgende globale richtlijnen aangehouden betreft de 

maximale voedingspauze onder normale omstandigheden:  
 
Leeftijd   Maximale voedingspauze 

0 - 2 maanden   4 uur 
2 - 6 maanden  6 uur 
6 - 12 maanden  8 uur 
12 - 24 maanden  10 uur 
> 2 jaar   geen standaard late voeding (tenzij op indicatie) 

 
○ Bespreken van eventuele dieetproblemen. 
○ Alleen op indicatie introductie van “lente” (complexe) koolhydraten. 

Bijvoorbeeld: ongekookt maiszetmeel > 2 jaar wanneer de vastentolerantie beperkt blijft 
voor een acceptabele voedingspauze voor de leeftijd. 

○ Geven van informatie met betrekking tot het ziektebeeld en dieet. 
○ Begeleiden van de patiënt bij psychosociale kwesties met betrekking tot het dieet. 

• Doorverwijzing: 
○ Bij eetproblemen overweeg doorverwijzing naar kinderpsycholoog, orthopedagoog of 

maatschappelijk werker voor verdere begeleiding. 
 

Niveau 2 Kinderen met MCADD tonen onder normale omstandigheden een normale nachtelijke 
vastentolerantie met een normale vetzuur oxidatie en ketonproductie, gemeten met stabiele 
isotopen. 
(Walter, 2009) 
 

Niveau 2 Onder normale omstandigheden bij kinderen met MCADD ouder dan 1 jaar, is de gemiddelde 
veilige en onveilige vastenduur respectievelijk 18 (n=17, range 10—24 uur) en 20 uur (n=9, 
range 13-32).  
(Derks et al., 2007) 

 

Noodprotocol en operatieve ingrepen 

• Uitgangspunt: 

○ Opsporen en snel behandelen van onderliggende oorzaak van (dreigende) katabole situatie. 

• Patiënt en/of ouders moeten duidelijk geïnstrueerd zijn over/om: 

○ De noodzaak van het noodprotocol. 

○  De inhoud van het noodprotocol. 

○ Wanneer zij contact moeten opnemen met hun behandelaar. 

○ Het protocol ten allen tijde beschikbaar te hebben. 
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• Voor elke patiënt wordt een individueel noodprotocol opgesteld. Hierin staat: 

○ Welke acties een patiënt thuis kan ondernemen indien hij katabool dreigt te worden 
(ongeacht de oorzaak). 

○ Wanneer een patiënt contact op moet nemen met de behandelend arts of diens waarnemer, 
en hoe de patiënt deze 24/7 kan bereiken. 

○ Duidelijke instructies voor behandelaar bij dreigende ontregeling: 
- Welke maatregelen kunnen worden genomen. 
- Welke parameters zijn van belang. 
- Welke behandeling moet wanneer worden ingesteld. 

○ Aparte paragraaf met maatregelen indien een patiënt nuchter moet zijn voor een ingreep, 
onderzoek of operatie. 

Laboratorium onderzoek 

• Methode: 
○ Routine laboratorium onderzoek: 

- Carnitine-profiel en vrij/totaal carnitine. 

- Frequentie: globaal één keer per jaar, vaker op indicatie (bijvoorbeeld bij vermoeidheid of 
spierklachten). 

○ Bij ziekte of acute klachten: 

- Zie maatregelen noodprotocol. 

• Beleid: 
○ U spreekt af met de patiënt en/of ouders wanneer de uitslagen van het laboratorium met 

hen worden besproken. 

Groei 

• Problemen: 
○ Groeiachterstand, gewichtsproblemen als gevolg van afwijkend eetpatroon. 

• Methode: 
○ Lengte, gewicht en hoofdomtrek meten bij poliklinische controle, groeicurve bijhouden. 

• Beleid: 
○ Bij groeiachterstand, bij onder/overgewicht of bij de wens om af te vallen, begeleiding door 

diëtist intensiveren. 
 
Niveau 3 Kinderen met MCADD hebben over het algemeen een normale groei. Uit een cohort studie 

komt een neiging tot overgewicht naar voren, meer prominent in jongens dan in meisjes . 
Waarschijnlijk ten gevolge van de dieetmaatregelen waarbij inname van (frequente) voeding 
wordt aangemoedigd. 
(Derks et al., 2006). 

 

Cognitieve ontwikkeling 

• Problemen: 
○ Cognitieve ontwikkelingsachterstand mogelijk als gevolg van doorgemaakte metabole 

ontregeling waarbij hypoglycemie/hyperammoniëmie/encefalopathie. 
○ Zonder de hierboven genoemde problemen is een geheel normale cognitieve ontwikkeling te 

verwachten. 

• Methode: 
○ Anamnese van patiënt en/of ouders. 
○ Observatie van de patiënt tijdens poliklinische controle. 
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• Beleid: 
○ Bij (verdenking) cognitieve achterstand doorverwijzing naar kinderpsycholoog voor 

aanvullend onderzoek en zo nodig begeleiding. 
 

Niveau 3 In de niet-gescreende populatie was de eerste presentatie meestal na ernstige metabole 
ontregeling. Bij 33% van deze kinderen werd een cognitieve ontwikkelingsachterstand gezien 
van uiteenlopende ernst. Zonder optreden van metabole ontregeling is de ontwikkeling 
vergelijkbaar met de gemiddelde populatie. 
(Grosse et al., 2006;Joy et al., 2009);(Derks et al., 2006) 

 

Sociale situatie 

• Methode: 
○ Anamnese van de patiënt en/of ouders ten aanzien van problemen in het dagelijks leven of 

binnen het gezin zoals: opleiding, sporten, vrije tijd, opvoeding, omgang met een chronische 
ziekte, problemen binnen gezin of familie, voorlichting geven aan derden en 
voorbereidingen voor vakanties. 

• Beleid: 
○ Patiënt en/of ouders attenderen op tips en adviezen vanuit VKS. 
○ Patiënt en/of ouders attenderen op eventuele cursussen voor omgang met chronische 

ziekten, indien deze binnen het Universitair Medisch Centrum worden aangeboden. 

• Doorverwijzing: 
○ Bij behoefte aan extra steun of begeleiding neem contact op met de eigen huisarts. Zo nodig 

doorverwijzen naar maatschappelijk werk of psycholoog voor ondersteuning. 

Zelfstandigheid 

• Doelstelling: 
○ Begeleiding van de patiënt en ouders bij de overgang van de verantwoordelijkheid voor 

ziekte en behandeling van ouders naar kind. 
• Methode: 

○ Begeleiding van het kind bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid door middel van 
informatieverstrekking over het ziektebeeld. 

○ Begeleiding van ouders bij het loslaten van de verantwoordelijkheid door het bespreekbaar 
te maken bij poliklinische controle. 

• Beleid: 
○ Indien extra begeleiding voor ouders of kind gewenst is overweeg doorverwijzing naar 

psycholoog of maatschappelijk werker. 

Erfelijkheid 

• Beleid: 
○ Geven van informatie over erfelijkheid van MCADD. 
○ Indien ouders behoefte hebben aan aanvullende uitleg over de erfelijkheid met betrekking 

tot de gezins- of familiesituatie, overweeg doorverwijzing naar klinisch geneticus. 

3.4 Vaste medebehandelaren: diëtist 
• Is gespecialiseerd in erfelijke stofwisselingsziekten en is geïnformeerd door de kinderarts 

metabole ziekten over de voorgeschiedenis, huidige omstandigheden en eventuele problemen 
van de patiënt. 

• Koppelt relevante informatie over de bevindingen bij controle terug aan de kinderarts. 
• De frequentie van de poliklinische controles zijn afhankelijk van de problemen en 

omstandigheden van de patiënt. Over het algemeen vinden in de eerste levensjaren vaker 
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controles plaats dan op latere leeftijd. Als er tussentijds nog vragen zijn met betrekking tot het 
dieet, kan telefonisch of (in de meeste centra) via email contact worden opgenomen met de 
diëtist. 

Dieetmaatregelen 

• Methode: 
○ Anamnese over eventuele problemen met de dieetmaatregelen of eetproblemen. 
○ Beoordelen van volwaardigheid van de voeding (bijvoorbeeld via dieetdagboek). 

• Beleid: 
○ Geven van informatie met betrekking tot het ziektebeeld en dieetmaatregelen. 
○ Begeleiden van de patiënt en/of ouders bij het volgen van de dieetmaatregelen. 
○ Aanpassen van dieetadvies op basis van groei en antropometrie. 
○ Adviseren van de patiënt en/of ouders bij het kiezen van een gezond voedingspatroon. 
○ Aanpassen van de dieetsamenstelling bij onvolwaardig dieet en adviseren over eventuele 

toepassingen van voedingsmiddelen en/of dieetpreparaten. 

Overige aandachtspunten 

• Groei en voedingstoestand: 
○ Methode: Beoordelen van voedingstoestand en groeicurve. 
○ Beleid: Bij afwijkende voedingstoestand en BMI, dieet hierop aanpassen. 

• Noodprotocol: 
○ Methode: Uitleg geven over het dieetgedeelte van het noodprotocol. 
○ Beleid: Zo nodig bijstellen van het dieetgedeelte van het noodprotocol. 

• Zelfstandigheid van de patiënt: 
○ Beleid: Begeleiden van de patiënt (en ouders) bij het nemen (en uit handen geven) van eigen 

verantwoordelijkheid voor het dieet door uitleg te geven en de patiënt actief te betrekken 
tijdens controle. 

• Psychosociale kwesties: 
○ Methode: Vragen naar problemen bij de omgang met het dieet. 
○ Beleid: Geven van adviezen over omgang met de dieetmaatregelen. 

3.5 Overige betrokken zorgverleners 

Huisarts 

• De behandeling van MCADD vindt primair plaats in een Universitair Medisch Centrum. 
• De huisarts kan ondersteuning en begeleiding bieden bij: 

○ Bij alledaagse lichamelijke klachten en psychosociale problematiek. 
○ Bij de eerste beoordeling van acute problemen, zoals ziek zijn en infecties. 

• De huisarts wordt door de kinderarts, nadat de diagnose gesteld is, hierover geïnformeerd. 
• De huisarts wordt gemiddeld één keer per jaar op de hoogte gebracht over de huidige 

omstandigheden met betrekking tot de algehele gezondheid en MCADD door de arts metabole 
ziekten. 

• De huisarts kan informatie inwinnen bij de kinderarts metabole ziekten (of het expertise 
centrum) als er klachten zijn die mogelijk verband kunnen houden met MCADD. 

• De huisarts informeert de kinderarts bij diagnose van andere ziektebeelden en grote 
beleidswijzigingen die mogelijk van invloed kunnen zijn op MCADD. 

Kinderarts in een niet-academisch ziekenhuis 

• De behandeling van MCADD vindt primair plaats in een Universitair Medisch Centrum. 
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• De kinderarts in een niet-academisch ziekenhuis heeft een belangrijke rol bij: 
○ De behandeling van acute situaties met betrekking tot MCADD. Behandeling vindt dan plaats 

volgens het noodprotocol, waarbij laagdrempelig overleg kan plaatsvinden met de kinderarts 
metabole ziekten.  

○ Bij begeleiding en behandeling van klachten die niet specifiek gerelateerd zijn aan MCADD. 
• De informatieoverdracht tussen de hoofdbehandelaar en algemeen kinderarts is als volgt: 
○ De hoofdbehandelaar informeert de algemeen kinderarts over de voorgeschiedenis, het 

ziektebeeld en de actuele gezondheidstoestand. 
○ De hoofdbehandelaar zorgt globaal één keer per jaar voor een overdracht over de huidige 

omstandigheden en het actueel noodprotocol. 
○ De algemeen kinderarts stelt de hoofdbehandelaar op de hoogte bij opname en informeert na 

ontslag over het beloop en bevindingen tijdens de opname. 

Diëtist in een niet-academisch ziekenhuis 

• De dieetbehandeling van patiënten met MCADD vindt primair plaats in een Universitair Medisch 
Centrum onder begeleiding van een diëtist. 

• In specifieke situaties kan ervoor worden gekozen om een deel van de begeleiding, met 
betrekking tot het dieet, in een niet academisch ziekenhuis plaats te laten vinden. 
○ Begeleiding van het dieet bij opname in het niet academische ziekenhuis, zo nodig in overleg 

met de vaste diëtist uit het academische ziekenhuis. 
○ Langdurige begeleiding van het dieet vanaf de adolescenten leeftijd bijvoorbeeld bij het 

nastreven van een gewichtsverandering in verband met over- of ondergewicht. 

• Indien is gekozen voor contact met een diëtist in een niet academisch ziekenhuis dan is de 
informatie overdracht als volgt: 
○ De diëtist in het Universitair Medisch Centrum informeert de diëtist in het niet academisch 

ziekenhuis over het ziektebeeld, het dieet en andere relevante aspecten. 
○ De diëtist in het niet academisch ziekenhuis rapporteert na afloop van de begeleiding over 

het dieet en andere relevante aspecten. 

Andere specialisten binnen het academisch ziekenhuis 

• Indien de patiënt door een ander specialist in het academisch ziekenhuis wordt opgenomen, 
wordt de hoofdbehandelaar hierover door de betreffende arts op de hoogte gesteld. 

• De kinderarts metabole ziekten is tijdens deze opname op de achtergrond betrokken voor 
advies over eventuele effecten van diagnostiek en behandeling op MCADD. 

• De betreffende specialist rapporteert na ontslag over het beloop en de bevindingen tijdens 
opname aan de kinderarts metabole ziekten. 

Verpleegkundige 

• Verpleegkundigen zijn beperkt, alleen bij uitzondering (op indicatie) betrokken bij de 
behandeling, bijvoorbeeld wanneer tijdelijk sondevoeding nodig is of als er problemen zijn met 
medicatie. 

Apotheker 

• De apotheker verstrekt de voorgeschreven en zelfzorg medicijnen aan de patiënt. Hierbij heeft 
hij aandacht voor mogelijke interacties, bijwerkingen en contra-indicaties. 

• De apotheker adviseert de patiënt over de wijze van gebruik van het medicijn en de 
bijwerkingen. 

• De apotheker geeft desgevraagd advies aan de hoofdbehandelaar over eventuele alternatieven 
voor de voorgeschreven medicatie. 
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4 Begeleiding – Volwassenen 
  

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

Hoofdbehandelaar 

Behandelteam 

Patiënt 

Internist Metabole Ziekten 

Casemanager  
(meestal hoofdbehandelaar) 

Begeleiding 

Taak 

Zelfmanagement 

Coördinator 

Dieetmaatregelen 

Noodprotocol 

Gewicht 

Laboratorium onderzoek 
 

Zwangerschap 

Sociale situatie 

Erfelijkheid 
 

Cognitieve ontwikkeling 
 

Medebehandelaren* 

Psycholoog 

Maatschappelijk werker 
 

Behandelteam 

Klinisch geneticus 
 

Diëtist 
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4.1 Patiënt 
• Is verantwoordelijk voor het doorgeven van informatie waarvan de patiënt zelf denkt dat het 

van belang is voor het ziekte- of zorgproces. 
• Is mede verantwoordelijk voor de uitvoering van het zorgtraject. 

4.2 Casemanager 
• Deze taak wordt meestal vervuld door de hoofdbehandelaar (Internist metabole ziekten) maar 

kan ook worden beoefend door bijvoorbeeld een gespecialiseerd verpleegkundige of een 
andere zorgverlener. 

• Is coördinator van het gehele zorgtraject voor de patiënt en medebehandelaren. 
• Houdt overzicht over het gehele behandelproces. 
• Is het eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen rondom het zorgtraject. 
• Ziet erop toe dat afspraken zoveel mogelijk aansluiten op de behoeften van de patiënt. 
• Ziet erop toe dat afspraken over de behandeling zoveel mogelijk op elkaar zijn afgestemd. 
• Verzorgt een actuele en schriftelijk versie van het noodprotocol voor de medische status, 

patiënt en overige hulpverleners, inclusief contactgegevens voor overleg. 

4.3 Internist Metabole Ziekten 
• Is voor patiënten vanaf ongeveer 18 jaar de vaste hoofdbehandelaar en in principe de 

casemanager tenzij anders afgesproken. 
• Is verantwoordelijk voor het verschaffen van relevante informatie over de aandoening en de 

patiënt aan de andere behandelaren. 
• Is verantwoordelijk voor de terugkoppeling van de bevindingen van andere behandelaren en 

incorporeert deze zo nodig in de verdere behandeling en begeleiding. 
• Informeert indien nodig de eigen huisarts van de patiënt over de algehele gezondheid en het 

ziekteverloop. Indien van toepassing wordt ook de internist in een niet-academisch ziekenhuis 
geïnformeerd over de algehele gezondheid en het ziekteverloop. 

• Stelt de patiënt op de hoogte van beschikbare patiënteninformatie en de patiëntenvereniging. 
○ Patiëntenvereniging voor Volwassenen en Kinderen met Stofwisselingsziekten (VKS). 
○ Patiënteninformatie via de website van VKS (www.stofwisselingsziekten.nl). 

• De internist is op de achtergrond/ proactief betrokken bij opnames voor andere redenen dan 
MCADD. Zo kan hij adviseren over eventuele effecten van diagnostiek en behandeling. De 
internist wordt over de opname op de hoogte gebracht door de arts die de patiënt heeft 
opgenomen of door de patiënt. 

Poliklinische controles: 

Globaal vindt één maal per jaar poliklinische controle plaats. Bij veranderingen, zoals 
zwangerschap, zullen vaker controles nodig zijn. 
 
De internist stelt zich bij de poliklinische controles op de hoogte van het beloop van de ziekte en 
de gevolgen daarvan voor de patiënt. Hierbij zijn de volgende aandachtspunten aan van belang: 

Leefregels en medicatie in normale omstandigheden 

Er zijn geen specifieke dieetmaatregelen behalve het individueel aangepast noodprotocol. 

• Methode: 
○ Anamnese over eventuele vragen/onduidelijkheden met betrekking tot 

voeding/voedingsmiddelen, genotmiddelen, sport, gebruik van medicatie (carnitine), klachten 
in relatie tot MCADD en voortplanting. 

• Beleid: 
○ Geven van informatie met betrekking tot bovenstaande onderwerpen. 
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Noodprotocol en operatieve ingrepen  

• Uitgangspunt: 

○ Opsporen en snel behandelen van onderliggende oorzaak van (dreigende) katabole situatie. 

• Patiënt moet duidelijk geïnstrueerd zijn over/om: 

○ De noodzaak van het noodprotocol. 

○  De inhoud van het noodprotocol. 

○ Wanneer zij contact moeten opnemen met hun behandelaar. 

○ Het protocol ten allen tijde beschikbaar te hebben. 

• Voor elke patiënt wordt een individueel noodprotocol opgesteld. Hierin staat: 

○ Welke acties een patiënt thuis kan ondernemen indien hij katabool dreigt te worden 
(ongeacht de oorzaak). 

○ Wanneer een patiënt contact op moet nemen met de behandelend arts of diens waarnemer, 
en hoe de patiënt deze 24/7 kan bereiken. 

○ Duidelijke instructies voor behandelaar bij dreigende ontregeling: 
- Welke maatregelen kunnen er worden genomen. 
- Welke parameters zijn van belang. 
-  Welke behandeling moet wanneer worden ingesteld. 

○ Aparte paragraaf met maatregelen indien een patiënt nuchter moet zijn voor een ingreep, 
onderzoek of operatie. 

Laboratorium onderzoek 

• Methode: 
○ Routine laboratorium onderzoek: 

- Carnitine-profiel en vrij/totaal carnitine. 

- Frequentie globaal één keer per één à twee jaar, vaker op indicatie. 
○ Bij ziekte of acute klachten: 

- Zie maatregelen noodprotocol. 

• Beleid: 
○ U spreekt af met de patiënt wanneer de uitslagen van het laboratorium met hem worden 

besproken. 

Gewicht 

• Problemen: 
○ Gewichtsproblemen als gevolg van afwijkend eetpatroon. 
○ Wens om af te vallen. 

• Methode: 
○ Bepalen BMI tijdens poliklinische controle. 

• Beleid: 
○ Bij gewichtsproblemen of de wens om af te vallen, begeleiding door diëtist intensiveren. 

Zwangerschap 

• Problemen: 
○ De fertiliteit wordt niet beïnvloed door MCADD. 
○ Graviditeit heeft invloed op de carnitine-concentraties. 
○ Hyperemesis Gravidarum, met name in de eerste maanden. 
○ Tijdens partus is er vaak een hoge glucose behoefte bij verminderde intake. 
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• Methode: 
○ Bij zwangerschapswens is goede informatie over eventuele problemen van belang. 

Consultatie bij de diëtist wordt hiervoor aangeraden. 
○ Bij een zwangerschap vindt begeleiding door de diëtist plaats. 
○ Carnitine suppletie op indicatie. 
○ Er is in principe een medische indicatie voor klinische bevalling. 

• Beleid: 
○ Denk bij hyperemesis gravidarum, infectie of sectio caesarea aan het gebruik van het 

noodprotocol. 
○ Bij de neonaat: 

- MCADD bepalen in de eerste 24 uur. 

- Totdat de uitslag bekend is: bijvoeden. 

- Ongeacht de uitslag: Hielprik screening zoals gebruikelijk. 
○ Als het kind gezond is, is er geen bezwaar tegen het geven van borstvoeding. 

 
Niveau 3 Bij gezonde vrouwen wordt in het derde trimester, in gevoede conditie lage plasma waarden 

gevonden van ketonlichamen. Tijdens vasten verhogen deze waarden in vergelijking tot de niet -
zwangere situatie. 
(Herrera, 2002) 

 
Niveau 4 Het advies aan zwangere patiënten met MCADD om tijdens de zwangerschap en de partus 

frequent koolhydraatbevattende voeding te nemen is op basis van expert opinion. Sluitend 
onderzoek naar de maximale vastenperiode of optimaal beleid tijdens zwangerschap of partus 
ontbreekt. 
 

Cognitieve ontwikkeling 

• Bij verminderd cognitief functioneren of afwijkende sociale vaardigheden overleg met eigen 
huisarts of verwijs door naar psycholoog of maatschappelijk werk voor begeleiding en 
ondersteuning.  

Sociale situatie 

• Patiënt attenderen op tips en adviezen van de VKS (www.stofwisselingsziekten.nl). 

• Bij behoefte aan extra steun of begeleiding overweeg doorverwijzing naar de huisarts, 
maatschappelijk werk of psycholoog voor ondersteuning. 

Erfelijkheid 

• Indien de patiënt behoefte heeft aan aanvullende uitleg over de erfelijkheid met betrekking tot 
de gezins- of familiesituatie, overweeg doorverwijzing naar klinisch geneticus. 

4.4 Vaste medebehandelaren: diëtist 
• Is gespecialiseerd in erfelijke stofwisselingsziekten. 
• Is geïnformeerd door de internist metabole ziekten over de voorgeschiedenis, huidige 

omstandigheden en eventuele problemen van de patiënt. 
• Koppelt relevante informatie over de bevindingen bij controle terug aan de internist. 
• De frequentie van de poliklinische controles zijn afhankelijke van de problematiek en 

omstandigheden van de patiënt. 
• Als er tussen de controles nog vragen zijn met betrekking tot het dieet kan telefonisch of (in de 

meeste centra) via email contact worden opgenomen met de diëtist. 
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Dieetmaatregelen 

• Methode: 
○ Anamnese over eventuele problemen met de dieetmaatregelen. 

• Beleid: 
○ Geven van informatie met betrekking tot het ziektebeeld en de dieetmaatregelen. 
○ Aanpassen van voedingsadviezen bij eventuele veranderingen (b.v. wens om af te vallen of 

zwangerschap). 

Overige aandachtspunten 

• Gewicht: 
○ Probleem: Gewichtsproblemen als gevolg van afwijkend voedingspatroon of wens tot 

afvallen. 
○ Methode: Beoordelen van BMI en gewichtsbeloop. 
○ Beleid: Bij afwijkend gewicht dieet hierop aanpassen. Bij wens tot gewichtsverlies; gedoseerd 

afvallen onder begeleiding. 

• Noodprotocol: 
○ Methode: Uitleg geven over het dieetgedeelte van het noodprotocol. 
○ Beleid: Zo nodig bijstellen van noodprotocol. 

• Psychosociale kwesties: 
○ Methode: Vragen naar problemen bij de omgang met het dieet. 
○ Beleid: Geven van adviezen met betrekking tot de omgang met de dieetmaatregelen. 

4.5 Overige betrokken zorgverleners 

Huisarts  

• De behandeling van MCADD vindt primair plaats in een Universitair Medisch Centrum. 
• De huisarts kan ondersteuning en begeleiding bieden aan patiënten: 

○ Bij alledaagse lichamelijke klachten en psychosociale problematiek. 
○ Bij de eerste beoordeling van acute problemen, zoals ziek zijn en infecties. 

• De huisarts wordt zo nodig op de hoogte gebracht over de huidige omstandigheden met 
betrekking tot de algehele gezondheid en MCADD door de internist. 

• De huisarts kan informatie inwinnen bij de internist (of het expertise centrum) als er klachten 
zijn die mogelijk verband kunnen houden met MCADD. 

Internist in een niet-academisch ziekenhuis 

• De behandeling van MCADD vindt primair plaats in een Universitair Medisch Centrum. 
• De internist in een algemeen ziekenhuis heeft een directe rol bij: 

○ De behandeling van acute situaties met betrekking tot MCADD. Behandeling vindt dan plaats 
volgens het noodprotocol, waarbij laagdrempelig overleg kan plaatsvinden met de kinderarts 
metabole ziekten. 

○ Bij begeleiding en behandeling van klachten die niet specifiek gerelateerd zijn aan MCADD. 
• De informatieoverdracht tussen de hoofdbehandelaar en algemeen internist is als volgt: 
○ De hoofdbehandelaar informeert de algemeen internist over de voorgeschiedenis, het 

ziektebeeld en de actuele gezondheidstoestand. 
○ De hoofdbehandelaar zorgt zo nodig voor een overdracht over de huidige omstandigheden en 

het actueel noodprotocol. 
○ De algemeen internist stelt de hoofdbehandelaar op de hoogte bij opname en informeert na 

ontslag over het beloop en bevindingen tijdens de opname. 
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Diëtist in een niet-academisch ziekenhuis 

• De dieetbehandeling van patiënten met GA-1 vindt primair plaats in een Universitair Medisch 
Centrum, onder begeleiding van een diëtist. 

• In specifieke situaties kan er voor worden gekozen om een deel van de begeleiding, met 
betrekking tot het dieet, in een niet academisch ziekenhuis plaats te laten vinden. 
○ Begeleiding van het dieet bij opname in het niet academische ziekenhuis, zo nodig in overleg 

met de vaste diëtist uit het academische ziekenhuis. 
○ Langdurige begeleiding van het dieet bijvoorbeeld bij het nastreven van een 

gewichtsverandering in verband met over- of ondergewicht. 

• Indien er is gekozen voor contact met een diëtist in een niet academisch ziekenhuis dan is de 
informatie overdracht als volgt: 
○ De diëtist in het Universitair Medisch Centrum informeert de diëtist in het niet academisch 

ziekenhuis over het ziektebeeld, het dieet en andere relevante aspecten. 
○ De diëtist in het niet academisch ziekenhuis rapporteert na afloop van de begeleiding over 

het dieet en andere relevante aspecten. 

Andere specialisten binnen het academisch ziekenhuis 

● Indien de patiënt door een ander specialist in het academisch ziekenhuis wordt opgenomen 
wordt de hoofdbehandelaar hierover door de betreffende arts op de hoogte gesteld. 

● De internist metabole ziekten is tijdens deze opname op de achtergrond betrokken voor advies 
over eventuele effecten van diagnostiek en behandeling op MCADD. 

● De betreffende specialist rapporteert na ontslag over het beloop en de bevindingen tijdens 
opname aan de internist. 

Verpleegkundige 

• Verpleegkundigen alleen bij uitzondering (op indicatie) betrokken bij de behandeling, 
bijvoorbeeld wanneer tijdelijk sondevoeding nodig is of als er problemen zijn met medicatie. 

Apotheker 

• De apotheker verstrekt de voorgeschreven en zelfzorg medicijnen aan de patiënt. Hierbij heeft 
hij aandacht voor mogelijke interacties, bijwerkingen en contra-indicaties. 

• De apotheker adviseert de patiënt over de wijze van gebruik van het medicijn en de 
bijwerkingen. 

• De apotheker geeft desgevraagd advies aan de hoofdbehandelaar over eventuele alternatieven 
voor de voorgeschreven medicatie. 
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5 Kwaliteitsindicatoren 
Dit zorgpad wordt gebruikt om de beste 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 gecontroleerd door een vaste kinderarts metabole ziekten of internist 
metabole ziekten, die hoofdbehandelaar is. 

• Een dienstdoend kinderarts of internist metabole ziekten is 24 uur per dag, 7 dagen per week 
bereikbaar voor spoedeisende problemen die gerelateerd zijn aan MCADD eventueel via de 
dienstdoend algemeen kinderarts of internist. 

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

• De leden van het multidisciplinaire behandelteam zijn aanwezig in of beschikbaar voor het 
Universitair Medisch Centrum. 
 
De volgende zorgspecialisten zijn standaard bij het zorgtraject betrokken: 
○ Arts metabole ziekten  
○ Diëtist 
 
De volgende zorgspecialisten zijn zo nodig bij het zorgtraject betrokken: 
○ Klinisch geneticus 
○ Maatschappelijk werk 
○ Psycholoog 
 

• De medebehandelaren 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 zo nodig schriftelijke en/of mondelinge communicatie tussen de hoofdbehandelaar en de 
huisarts over de huidige situatie van de patiënt. 

• Uitslagen van onderzoek worden in principe binnen vier weken besproken met de patiënt en/of 
ouders. Indien 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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7 Consensus zorgpad Midden-keten Acyl-CoA dehydrogenase 

Deficiëntie 
Er werd consensus bereikt over dit zorgpad door de afdelingen metabole ziekten van de volgende 
Universitaire Medische Centra: 
 
Datum: 23 mei 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 

- VU Medisch Centrum, Amsterdam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 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 
voor de Nederlandse situatie. 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 
Midden-keten Acyl-CoA dehydrogenase Deficiëntie 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 artsenversie bestaat een patiëntenversie van dit 
zorgpad. 
 
De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een 
behandeling bij een arts. 



 

  Mei 2012 27 

  



 

  Mei 2012 28 

 


