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1 Voorwoord 
Voor u heeft u het zorgpad voor klassieke galactosemie. 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 opinion 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 klassieke galactosemie en de 
patiëntenverenigingen. 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. Dit zorgpad geeft de consensus weer die is bereikt door de kinderartsen 
metabole ziekten en internisten metabole ziekten. 
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 er 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 galactosemie te maken hebben. Door 
concentratie van kennis en ervaringen met betrekking galactosemie kan de meest optimale zorg 
aan patiënten met galactosemie worden geleverd. Daarnaast heeft het expertise centrum een 
belangrijke rol in onderzoek op gebied van galactosemie, 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 is een vraagbaak voor patiënten met 
galactosemie, hun naasten en overige betrokkenen. 
Indien er een expertise centrum in Nederland beschikbaar is dan wordt geadviseerd dat patiënten 
ongeveer één keer per jaar het expertise centrum bezoeken voor controle. De lokale specialist 
(kinderarts metabole ziekten of internist metabole ziekten) blijft in principe verantwoordelijk voor 
de directe zorg voor de patiënt en kan hierbij altijd overleggen en advies inwinnen bij 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. 
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1.2 Patiëntenverenigingen 
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 klassieke galactosemie in 
het zorgpad staat. 
Daarnaast is de Galactosemie Vereniging Nederland, de patiëntenvereniging voor patiënten met 
galactosemie, bij de ontwikkeling van dit zorgpad betrokken. 

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. 

• Waar staat “galactosemie”, wordt “klassieke galactosemie” bedoeld. 
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2 Klassieke Galactosemie 

2.1 Presentatie 

Hielprikscreening 

- Positief indien galactose-1-fosfaat uridyltransferase (GALT) activiteit ≤ 20% en totaal galactose 
in bloed ≥ 700 µmol/L. 

Symptomen en kenmerken bij presentatie 

- Voedingsproblemen, icterus, verlengde bloedingsneiging, niertubulus dysfunctie, hypotonie, 
cataract, sepsis (m.n. E. coli). 

2.2 Diagnostiek 

- Gouden standaard: galactose-1-fosfaat uridyltransferase (GALT) activiteit. 

- Bevestiging: DNA diagnostiek (mutatie analyse). 

- Ondersteunend: galactose-1-fosfaat in erytrocyten en urine galactitol. 

2.3 Behandeling 

Dieet 

- Levenslang lactose vrij, streng galactose beperkt dieet. 

- Zuigelingen: lactose vrije voeding. 

- Kinder- en volwassenen leeftijd: lactose vrije en streng galactose beperkte dieet, zonder 
restrictie van groente en fruit. 

- Brochure “Het dieet bij galactosemie” van de Nederlandse Galactosemie Vereniging.  

Medicatie 

- Er bestaan geen medicijnen voor de behandeling van galactosemie. 

- Medicatie waarin galactose of lactose is verwerkt moeten zo mogelijk worden vermeden. 
  

Hielprik 

Symptomen 

Galactosemie Dieet Kinderen 

Volwassenen 

Presentatie Diagnostiek Behandeling Begeleiding 
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3 Begeleiding – Kinderen 

  

* De dikke lijnen geven standaard betrokkenen aan. De gestippelde lijnen geven zo nodig 
betrokken behandelaren aan. 

Behandelteam 

Patiënt en/of ouders 

Casemanager 
(b.v. kinderarts of diëtist) 

Taak 

Zelfmanagement 

Coördinator 

Behandelteam 

Hoofdbehandelaar 

Kinderarts Metabole Ziekten 

Begeleiding 

Dieet 

Groei 
 

Spraak- en taalontwikkeling 
 

Puberteit 

Mentale/Sociale ontwikkeling 
 

Laboratorium onderzoek 
 

Botmassa 
 

Sociale situatie 
 

Staar 
 

Zelfstandigheid 
 

Erfelijkheid 
 

Motorische ontwikkeling 
 

Medebehandelaren* 

Fysiotherapie 
 

Oogarts 
 

Maatschappelijk werker 
 

Klinisch geneticus 
 

Diëtist 

Kinderendocrinoloog 
 

Logopedist 

Kinderpsycholoog 
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3.1 Patiënt en/of ouders 

• Is/zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van informatie waarvan zij denken dat het van 
belang is voor het ziekte- of zorgproces. 

• Is/zijn mede verantwoordelijk voor de uitvoering van het zorgtraject. Dit wordt concordantie 
genoemd, waarbij in gezamenlijkheid doelstellingen worden geformuleerd nadat de kennis 
tussen de patiënt en behandelaar is uitgewisseld. 

3.2 Casemanager 

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

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

• Houdt overzicht over het gehele behandelproces. 

• Ziet erop toe dat afspraken zo veel mogelijk aansluiten op de behoeften van de cliënt. 

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

• Deze taak kan worden vervuld door de kinderarts, de diëtist, een (gespecialiseerd) 
verpleegkundige of andere zorgverlener. 

3.3 Kinderarts Metabole Ziekten 

• Is voor patiënten tot 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 terugkoppeling van de bevindingen van andere behandelaren en dat 
deze zo nodig worden geïncorporeerd in de verdere behandeling en begeleiding. 

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

• Stelt patiënt en ouders op de hoogte van patiënteninformatie en de patiëntenverenigingen: 
○ Patiënteninformatie: Informatiefolder van Galactosemie Vereniging Nederland 

(www.galactosemievereniging.nl), informatie via de website van VKS 
(www.stofwisselingsziekten.nl) en het dieetboekje (“het dieet bij galactosemie”) van 
Galactosemie Vereniging Nederland en het KODAZ (Kinderdiëtetiek Overleg Diëtisten 
Academische Ziekenhuizen). 

○ Patiëntenvereniging: VKS en Galactosemie Vereniging Nederland. 

• 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 (acute) opnames voor andere redenen dan 
galactosemie, zodat hij over eventuele effecten van diagnostiek en behandeling op 
galactosemie kan adviseren. De kinderarts wordt hierover op de hoogte gebracht door de arts 
die de patiënt heeft opgenomen of door ouders. 

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

Poliklinische controles: 

Globaal vindt poliklinische controle plaats volgens onderstaand schema. De frequentie is mede 
afhankelijk van de problematiek en omstandigheden van de patiënt en zijn ouders. 
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○ 0 - 1 jaar  4 x per jaar 
○ 1 - 4 jaar  3 x per jaar 
○ 4 - 12 jaar 2 x per jaar 
○ 12 - 18 jaar 1 x per jaar 

 
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: 

Dieet 

• Methode: 
○ Anamnese naar dieetproblemen en eventuele eetproblemen. 

• Beleid: 
○ Geven van informatie met betrekking tot het ziektebeeld en dieet en bespreken van de 

labuitslagen van de afgelopen periode. 
○ Standaard begeleiding door diëtist. 
○ Bij eetproblemen eventueel begeleiding door (kinder)psycholoog, eetconsulent en/of 

maatschappelijk werk. 

Groei 

• Problemen: 
○ Bij galactosemie wordt soms een iets vertraagde groei gezien, de eindlengte komt in deze 

gevallen wel overeen met de target height. 

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

• Beleid: 
○ Bij een afwijkende groeicurve, groei vervolgen. 
○ Bij afwijkende groei doorverwijzing naar kinderendocrinoloog overwegen. 

Puberteitsontwikkeling 

• Problemen: 
○ Achterblijvende puberteitsontwikkeling. 

• Methode: 
○ Beoordeling Tanner stadia bij poliklinische controle (vanaf 9 jaar). 

• Beleid: 
○ Standaard doorverwijzing van alle meisjes van 11 jaar naar de kinderendocrinoloog. 

Spraak- en taalontwikkeling 

• Problemen: 
○ Achterstand in de spraak en taal ontwikkeling als gevolg van verbale dyspraxie, dysartrie en 

beperkte woordenschat. 

• Methode: 
○ Anamnese van de patiënt en/of ouders en lichamelijk onderzoek. 

• Beleid: 
○ Evaluatie van de taal- en spraakontwikkeling door de logopedist rond de 3 à 4 jaar. 
○ Bij eerder afwijkende taal- en/of spraakontwikkeling doorverwijzen naar logopedist. 
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Cognitieve en sociale ontwikkeling 

• Methode: 
○ Anamnese van de patiënt en/of ouders en observatie van het gedrag. 

• Beleid: 
○ Standaard naar psycholoog op leeftijd tussen vijf en zes jaar en op leeftijd tussen elf en 

twaalf jaar. 
○ Zo nodig naar psycholoog indien eerder of tussentijds problemen. 

Motorische ontwikkeling 

• Methode: 
○ Anamnese van patiënt en/of ouders en lichamelijk onderzoek. 

• Beleid: 
○ Bij afwijkende ontwikkeling doorverwijzen naar kinderfysiotherapeut. 

Laboratorium onderzoek 

• Methode: 
○ Controle van galactose-1-fosfaat (bloed) en/of galactitol (urine). 
○ Frequentie: Over het algemeen wordt het onderstaande schema aangehouden, met 

frequentere controles op sleutelmomenten (ziek zijn, dieetveranderingen). 

- Na diagnose  maandelijks (tot goede controle is bereikt) 

- 0 - 1 jaar  4 x per jaar 

- 1 - 12 jaar  1 à 2 x per jaar 

- 12 - 18 jaar  1 x per jaar 

• Beleid:  
○ Met de patiënt wordt afgesproken wanneer de uitslagen van laboratorium onderzoek 

worden doorgegeven. 

Botmassa 

• Methode: 
○ DEXA-scan 

- Eerste scan: vanaf 4 à 6 jaar. 

- Herhalen: elke 1 à 2 jaar. 

• Beleid: 
○ Met de patiënt wordt afgesproken wanneer de uitslag van een DEXA scan wordt besproken. 
○ Indien normale botdichtheid (> 0 SD): 

- Herhaling DEXA-scan na 2 jaar. 
○ Indien laag-nomale botdichtheid (0 tot -1SD): 

- Leefstijl adviezen (lichamelijke activiteit). 

- Dieetadviezen (inname calcium, vitamine D en K). 

- Vanaf puberteit: optimaliseren oestrogeen huishouding. 

- Herhaling DEXA scan na 1 jaar. 
○ Indien verlaagde botdichtheid (< -1SD): 

- Leefstijl adviezen (lichamelijke activiteit). 

- Suppletie calcium, vitamine D en K. 

- Vanaf puberteit: optimaliseren oestrogeen huishouding. 

- Herhaling DEXA scan na 1 jaar. 
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Sociale situatie 

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

binnen het gezin. 
○ Tijdens poliklinische controle aandacht besteden aan zaken waar een patiënt met 

galactosemie en/of ouders tegen aan kunnen lopen, zoals: opleiding, werk en 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 doorverwijzen naar maatschappelijk werk of 

psycholoog voor ondersteuning. 

Zelfstandigheid van de patiënt 

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

ziekte en behandeling van ouders naar kind. 

• Beleid: 
○ Begeleiding van kind bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid door middel van 

informatie verstrekking over het ziektebeeld. 
○ Begeleiding van ouders bij het loslaten van de verantwoordelijkheid door middel van het 

bespreekbaar maken bij poliklinische controle. 

• Doorverwijzing: 
○ Indien extra begeleiding voor ouders of kind gewenst is doorverwijzing naar psycholoog of 

maatschappelijk werker. 

Erfelijkheid 

• Beleid: 
○ Informatie geven over erfelijkheid van galactosemie. 

• Doorverwijzing: 
○ Indien er behoefte is aan aanvullende uitleg en bij vragen toegespitst op erfelijkheid 

betreffende de gezins- of familiesituatie doorverwijzen naar klinisch geneticus. 

3.4 Vaste medebehandelaren: diëtist 

• Is gespecialiseerd in erfelijke stofwisselingsziekten. 

• 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. 

• Poliklinische controles: 
○ Over het algemeen in combinatie met poliklinische controle bij de kinderarts. 
○ Globaal vindt poliklinische controle plaats volgens onderstaand schema. De frequentie is 

mede afhankelijk van de problematiek en omstandigheden van de patiënt en ouders. 

- 0 - 1 jaar  4 x per jaar 

- 1 - 18 jaar  1 x per jaar 
○ Als er tussen de controles nog vragen zijn met betrekking tot het dieet kan er telefonisch of 

per e-mail contact worden opgenomen met de diëtist. 
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Dieet 

• Methode: 
○ Anamnese over eventuele problemen met het dieet of eetproblemen. 
○ Beoordelen van volledigheid van het dieet. 

• Beleid: 
○ Geven van informatie met betrekking tot het ziektebeeld en dieet. 
○ Begeleiden van de patiënt en/of ouders bij het volgen van het lactose vrije en streng 

galactose beperkte dieet. 
○ Aanpassen van dieetadvies op basis van groei en antropometrie. 
○ Adviseert de patiënt en/of ouders over toegestane voedingsmiddelen en alternatieven. 

Overige aandachtspunten 

• Voedingsstatus: 
○ Methode: Beoordelen van volledigheid van het dieet. 
○ Beleid: Aanpassen van de dieetsamenstelling bij onvolwaardig dieet en adviseren over 

eventuele suppletie van voedingsmiddelen. 

• Zelfstandigheid van de patiënt: 
○ Beleid: Begeleiden van de patiënt bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor het 

dieet door uitleg te geven en de patiënt actief te betrekken tijdens controle. En begeleiden 
van ouders bij het uit handen geven van de verantwoordelijkheid voor het dieet door dit te 
bespreken en met patiënt en ouders afspraken hierover te maken. 

3.5 Vaste medebehandelaren: kinderendocrinoloog 

• Is geïnformeerd door de kinderarts metabole ziekten over galactosemie en de voorgeschiedenis 
en huidige omstandigheden van de patiënt. 

• Beleid: 
○ Beoordeelt en begeleidt puberteitsontwikkeling bij meisjes met galactosemie van ongeveer 

11 jaar volgens de standaarden van de kinderendocrinologie. 
○ Beoordeelt en behandelt afwijkende groei volgens de standaarden van de 

kinderendocrinologie. 

• Koppelt relevante informatie over de bevindingen bij controle terug aan de kinderarts. 

3.6 Vaste medebehandelaren: logopedist 

• Is geïnformeerd door de kinderarts metabole ziekten over galactosemie en de voorgeschiedenis 
van de patiënt. 

• Methode: 
○ Evaluatie van de spraak- en taalontwikkeling van de patiënt rond de leeftijd van 3 à 4 jaar. 

• Beleid: 
○ Begeleidt zo nodig de taal- en spraakontwikkeling. 
○ Geeft zo nodig aan ouders en betrokkenen (waaronder leerkrachten) adviezen over het 

stimuleren van de taal- en spraakontwikkeling. 

• Koppelt relevante informatie over de bevindingen bij controle terug aan de kinderarts. 

3.7 Vaste medebehandelaren: kinderpsycholoog 

• Is geïnformeerd door de kinderarts metabole ziekten over galactosemie en de huidige 
omstandigheden en eventuele problemen van de patiënt en/of ouders op psychosociaal gebied. 

• Methode: 
○ Test en beoordeelt standaard de mentale en sociale ontwikkeling van de patiënt op de 

leeftijd van 5 tot 6 jaar en 11 tot 12 jaar. Hierbij wordt het gebruik van respectievelijk de 
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WPSI en WISC geadviseerd. Indien mogelijk wordt op de leeftijd 11-12 jaar een 
neuropsychologisch screeningsonderzoek aangeraden, met op indicatie uitgebreid 
neuropsychologisch onderzoek. 

○ Test en beoordeelt zo nodig de cognitieve en sociale vaardigheden van de patiënt op 
indicatie. Hierbij worden, afhankelijk van de leeftijd en problematiek, de WPSI, WISC en 
neuropsychologisch screeningsonderzoek geadviseerd. 

• Beleid: 
○ Begeleidt, zo nodig, de cognitieve en sociale ontwikkeling. 
○ Geeft, bij behoefte, advies ten aanzien van schoolniveau aan de ouders en, uitsluitend op 

verzoek van de ouders, aan de school. 
○ Geeft, bij behoefte, advies ten aanzien van werk, scholing en omgang met andere sociale 

situaties aan de patiënt en, uitsluitend op verzoek van de patiënt, aan de werkgever. 

• Koppelt relevante informatie over de bevindingen bij controle terug aan de kinderarts. 

3.8 Vaste medebehandelaren: oogarts 

• Is geïnformeerd door de kinderarts metabole ziekten over galactosemie en de voorgeschiedenis 
van de patiënt. 

• Methode: 
○ Controleert in het eerste consult, na de geboorte, of er sprake is van cataract. 

• Beleid: 
○ Als er geen cataract blijkt te bestaan, is verder controle niet nodig. 
○ Als er sprake is van cataract verdwijnt dit meestal snel na behandeling, wel kan er een rest 

cataract achterblijven. Dan volgt jaarlijkse controle tot de leeftijd van 3 jaar. Daarna wordt 
controle eens per 2 jaar geadviseerd. 

• Koppelt relevante informatie over de bevindingen bij controle terug aan de kinderarts. 

3.9 Overige betrokken zorgverleners 

Huisarts 

• De behandeling van galactosemie vindt primair plaats in een Universitair Medisch Centrum. 

• De huisarts kan ondersteuning en begeleiding bieden aan patiënten en hun ouders: 
○ Bij alledaagse lichamelijke klachten en psychosociale problematiek. 
○ Bij de eerste beoordeling van acute problemen zoals ziekte en infecties. 

• De huisarts wordt door de kinderarts, nadat de diagnose gesteld is, hierover geïnformeerd. 

• De huisarts wordt jaarlijks op de hoogte gebracht over de huidige omstandigheden met 
betrekking tot de algehele gezondheid en galactosemie door de kinderarts. 

• De huisarts kan informatie inwinnen bij de kinderarts als er klachten zijn die mogelijk verband 
kunnen houden met galactosemie. 

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

Kinderarts in een niet academisch ziekenhuis 

• De behandeling van galactosemie vindt primair plaats in een Universitair Medisch Centrum. 

• In overleg kan ervoor worden gekozen dat een kinderarts in een niet academisch ziekenhuis, in 
samenwerking met de kinderarts metabole ziekten, een deel van de zorg overneemt. Daarnaast 
kan een kinderarts in een niet academisch ziekenhuis betrokken zijn bij begeleiding en 
behandeling van acute situatie en klachten die niet specifiek gerelateerd zijn aan galactosemie. 
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• Indien is gekozen voor contact met een kinderarts in een niet academisch ziekenhuis dan is de 
informatie overdracht als volgt: 
○ De hoofdbehandelaar informeert de algemeen kinderarts over de voorgeschiedenis, het 

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

met betrekking tot de algehele gezondheid en galactosemie. 
○ De algemeen kinderarts stelt de hoofdbehandelaar op de hoogte bij opname en informeert 

na ontslag over het beloop en bevindingen tijdens de opname. 

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 galactosemie. 

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

Verpleegkundige 

• Verpleegkundigen zijn betrokken bij: 
○ De dagelijkse persoonlijke verzorging van de patiënt tijdens klinische opname. 
○ Verpleeg-technische handelingen, zoals het inbrengen van een sonde of katheter. 
○ Verlenen van medische zorg, zoals observatie van patiënten en toedienen van medicatie. 
○ Begeleiden van patiënten, zoals bij de omgang van de patiënt met ziekte en behandeling en 

het bevorderen of aanleren van zelfredzaamheid. 

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. 

  

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


 

 November 2011 15 

4 Begeleiding – Volwassenen 
  

Behandelteam 

Patiënt 

Casemanager 
(b.v. internist of diëtist) 

Taak 

Zelfmanagement 

Coördinator 

Behandelteam 

Hoofdbehandelaar 

Internist Metabole Ziekten 

Begeleiding 

Dieet 

Laboratorium onderzoek 

Spraak- en taalvaardigheid 
 

Cognitie / Sociale vaardigheid 
 

Botmassa 
 

Staar 

Sociale situatie 
 

Erfelijkheid 
 

Zwangerschap 
 

Neurologische problemen 
 

Medebehandelaren* 

Neuroloog 
 

Gynaecoloog 

Oogarts 
 

Maatschappelijk werker 
 

Klinisch geneticus 
 

Diëtist 

Psycholoog 
 

Logopedist 
 

* De behandelaren binnen de dikke lijnen zijn standaard betrokken, die binnen de gestippelde 
lijnen alleen zo nodig. 
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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. Dit wordt concordantie 
genoemd, waarbij in gezamenlijkheid doelstellingen worden geformuleerd nadat de kennis 
tussen de patiënt en behandelaar is uitgewisseld. 

4.2 Casemanager 

• Is het eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen. 

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

• Houdt overzicht over het gehele behandelproces. 

• Ziet er op toe dat afspraken zo veel mogelijk aansluiten op de behoeften van de patiënt. 

• Ziet er op toe dat afspraken over de behandeling zo veel mogelijk op elkaar zijn afgestemd. 

• Deze taak kan worden vervuld door de internist, diëtist, een (gespecialiseerd) verpleegkundige 
of andere zorgverlener. 

4.3 Internist Metabole Ziekten 

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

• Indien er geen internist metabole ziekten in het Universitair Medische Centrum aanwezig is kan 
deze functie worden overgenomen door een arts metabole ziekten in samenwerking met een 
internist. 

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

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

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

• Stelt patiënt op de hoogte van beschikbare patiënteninformatie en de patiëntenverenigingen 
○ Patiëntenvereniging: VKS en Galactosemie Vereniging Nederland. 
○ Informatie via de VKS website (www.stofwisselingsziekten.nl). 
○ Patiënteninformatie: Informatiefolder van Galactosemie Vereniging Nederland 

(www.galactosemievereniging.nl), informatie via de VKS website 
(www.stofwisselingsziekten.nl) en het dieetboekje (“het dieet bij galactosemie”) van de 
Galactosemie Vereniging Nederland en het KODAZ (Kinderdiëtisten Overleg Academische 
Ziekenhuizen). 

• De internist is op de achtergrond betrokken bij opnames voor andere redenen dan 
galactosemie, zodat hij over eventuele effecten van diagnostiek en behandeling op 
galactosemie kan adviseren. De internist wordt hierover op de hoogte gebracht door de arts die 
de patiënt heeft opgenomen of door de patiënt. 

Poliklinische controles: 

Over het algemeen zullen één tot twee keer per jaar poliklinische controles plaats vinden. 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: 
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Dieet 

• Methode: 
○ Anamnese naar eventuele dieetproblemen. 

• Beleid: 
○ Geven van informatie met betrekking tot het ziektebeeld en dieet en bespreken van de 

labuitslagen van de afgelopen periode. 
○ Standaard begeleiding door diëtist. 

Laboratorium onderzoek 

• Methode: 
○ Controle van galactose-1-fosfaat (bloed) en/of galactitol (urine). 
○ Frequentie: ongeveer één keer per jaar. 

• Beleid: 
○ Met de patiënt wordt afgesproken wanneer de uitslagen van laboratorium onderzoek 

worden besproken. 

Cognitie en sociale vaardigheden 

• Methode: 
○ Anamnese van de patiënt. 

• Doorverwijzing: 
○ Bij problemen op cognitief of sociaal vlak doorverwijzen naar huisarts of psycholoog voor 

diagnostiek en zo nodig behandeling. 

Spraak- en taalvaardigheden 

• Problemen: 
○ Verminderde spraak- en taalvaardigheid door verbale dyspraxie en dysartrie. 

• Methode: 
○ Anamnese van de patiënt en lichamelijk onderzoek. 

• Doorverwijzing: 
○ Bij problemen in taal of spraak doorverwijzen naar logopedist, afhankelijk van het specifieke 

probleem. 

Botmassa 

• Methode: 
○ DEXA scan, ten minste één maal, daarna op indicatie. 

• Interpretatie en beleid: 
○ Met de patiënt wordt afgesproken wanneer de uitslag van een DEXA scan wordt besproken. 
○ Volgens CBO richtlijn osteoporose. 

Cataract 

• Beleid: 
○ Indien de patiënt geen cataract heeft of heeft gehad is er geen actie nodig. 
○ Indien een vermoeden is op cataract: doorverwijzen naar oogarts. 
○ Indien de patiënt cataract heeft of heeft gehad doorverwijzen naar oogarts. Poliklinische 

controle ongeveer eens in de 2 jaar wordt geadviseerd. 
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Sociale situatie 

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

gezin. 
○ Tijdens poliklinische controle aandacht besteden aan zaken waar een patiënt met 

galactosemie tegen aan kunnen lopen, zoals: opleiding, vrije tijd, omgang met een 
chronische ziekte, voorlichting aan derden, problemen binnen gezin of familie en 
voorbereiding van vakanties. 

• Doorverwijzing: 
○ Bij behoefte aan extra steun of begeleiding doorverwijzen naar maatschappelijk werk, 

huisarts, psycholoog of gespecialiseerde instantie (bijvoorbeeld de patiëntenvereniging voor 
Volwassenen en Kinderen met Stofwisselingsziekten (VKS) of stichting MEE) voor 
ondersteuning. 

Fertiliteit en graviditeit 

• Methode: 
○ Bespreking van eventuele gynaecologische problemen en/of zwangerschapswens bij 

poliklinische controle. 

• Beleid: 
○ Bij zwangerschap of zwangerschapswens eventueel doorverwijzen naar gynaecoloog of 

verloskundige. 
○ Tijdens zwangerschap zijn geen extra controles nodig met betrekking tot de galactosemie. 
○ De internist informeert bij zwangerschap de verloskundige, gynaecoloog en/of kraamhulp 

over de aandoening en huidige situatie van de patiënt. 

• Doorverwijzing: 
○ Bij fertiliteitproblemen, gecompliceerde graviditeit of overgangsproblematiek doorverwijzing 

naar gynaecoloog. 

Erfelijkheid 

• Beleid: 
○ Informatie geven over erfelijkheid. 

• Doorverwijzing: 
○ Indien behoefte aan aanvullende uitleg en bij vragen toegespitst op erfelijkheid met 

betrekking tot de gezins- of familiesituatie doorverwijzen 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. 

• Poliklinische controles: 
○ Over het algemeen één keer per jaar, vaak in combinatie met controle bij de internist. 

Dieet 

• Methode: 
○ Anamnese over eventuele problemen met het dieet of eetproblemen. 
○ Beoordelen van volledigheid van het dieet. 
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• Beleid: 
○ Geven van informatie met betrekking tot het ziektebeeld en dieet. 
○ Begeleiden van de patiënt bij het lactose vrije en streng galactose beperkte dieet. 
○ Eventueel aanpassen van dieetadvies op basis van antropometrie. 
○ Adviseert de patiënt over toegestane voedingsmiddelen en alternatieven. 

Overige aandachtspunten 

• Voedingsstatus: 
○ Methode: Beoordelen van volledigheid van het dieet. 
○ Beleid: Aanpassen van de dieetsamenstelling bij onvolwaardig dieet en adviseren over 

eventuele suppletie van voedingsmiddelen. 

4.5 Overige betrokken zorgverleners 

Huisarts 

• De behandeling van galactosemie vindt primair plaats in een Universitair Medisch Centrum. 

• De huisarts kan ondersteuning bieden bij klachten die niet gerelateerd zijn aan galactosemie. 

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

• De huisarts kan informatie inwinnen bij de internist als er klachten zijn die mogelijk verband 
kunnen houden met galactosemie. 

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

Internist in een niet academisch ziekenhuis 

• De behandeling van galactosemie vindt primair plaats in een Universitair Medisch Centrum.  

• In overleg kan ervoor worden gekozen dat een internist in een niet academisch ziekenhuis, in 
samenwerking met de hoofdbehandelaar, een deel van de zorg overneemt. Daarnaast kan de 
internist of neuroloog betrokken zijn bij begeleiding en behandeling van acute situatie en 
klachten die niet specifiek gerelateerd zijn aan galactosemie. 

• Indien er is gekozen voor contact met een internist in een niet academisch ziekenhuis dan is de 
informatie overdracht als volgt: 
○ De hoofdbehandelaar informeert de algemeen internist over de voorgeschiedenis, het 

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

met betrekking tot de algehele gezondheid en galactosemie. 
○ De hoofdbehandelaar zorgt er voor dat de algemeen internist op de hoogte is van 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. 

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 galactosemie. 

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

• Verpleegkundigen zijn betrokken bij: 
○ De dagelijkse persoonlijke verzorging van de patiënt tijdens klinische opname. 
○ Verpleeg-technische handelingen, zoals het inbrengen van een sonde of katheter.  
○ Verlenen van medische zorg, zoals observatie van patiënten en toedienen van medicatie. 
○ Begeleiden van patiënten, zoals bij de omgang van de patiënt met ziekte en behandeling en 

het bevorderen of aanleren van zelfredzaamheid. 

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. 

  

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

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

- 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)Psycholoog 

• Logopedist 

• (Kinder)Endocrinoloog 

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

• (Kinder)Fysiotherapeut 

• Gynaecoloog 

• Neuroloog 

• Oogarts 

• Klinisch geneticus 

• Maatschappelijk werk 

- 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, gemiddeld één keer per jaar, een schriftelijke en/of mondelinge communicatie tussen de 
hoofdbehandelaar en de huisarts over de huidige situatie van de patiënt. 

- Uitslagen van aanvullend 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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6 Classical galactosemia – Latest Evidence 
This part of the document will be changed in the first revision, in which the level of evidence will 
be displayed throughout this care pathway. 

Classical galactosemia 

Classical galactosemia (McKusick 230400) is an autosomal recessive disorder of galactose 
metabolism, caused by a severe deficiency of the enzyme galactose-1-phosphate uridyltransferase 
(GALT; EC 2.7.712).1 The prevalence in the Western Europe is estimated between 1: 23.500 and 1: 
44.0000.2,3 Most patients present in the neonatal period, after ingestion of galactose, with feeding 
difficulties, liver failure, renal tubular dysfunction, (E. Coli) sepsis and cataract. 
Currently most countries have included galactosemia in the newborn screening programs. The 
majority of patients are discovered by this screening, although most of these patients already are 
admitted to the hospital due to illness. The diagnosis classical galactosemia is made by 
demonstrating a deficient GALT enzyme activity (usually < 1%) and confirmed with mutation 
analysis of the GALT gen. 
Patients with Duarte galactosemia manifest about 25% of wild-type GALT activity. They are 
frequently detected in newborn-screening. Since clinical and developmental outcomes in Duarte 
galactosemia are good regardless of any diet changes, there is no need for treatment or follow-
up.4,5 

Treatment 

Treatment consists of a life-long lactose-free, strict galactose restricted diet without limitations in 
intake in fruit and vegetables.6 
There is a strong contrast between the exogenous intake of galactose in the galactose-restricted 
diet (average intake < 60 mg per day) and endogenous production of galactose in adult patients 
(around 1000 mg per day). Full dietary relaxation should probably be strongly discouraged until the 
pathophysiology behind the long-term complications has been elucidated.2 

Complications 

In spite of the galactose-restricted diet, long-term complications such as cognitive impairments, 
speech and language abnormalities, motor problems and hypergonadotropic hypogonadism are 
frequently seen. It has been suggested that long term complications may result from endogenous 
galactose synthesis. Furthermore, abnormalities in various glycoproteins have been reported, 
abnormal glycosylation may also be involved.1 

Cognition 

Despite a strict galactose-free diet, cognitive functioning is often below average. The mean overall 
scores for verbal and performance IQ, memory, and executive functions are in the low average 
range.7 In the Netherlands, more than 50% of patients need special education in primary 
education.8 Until now, there is no conclusive evidence whether there is a negative correlation 
between age and cognitive functioning.7,9 

Speech disorders and language disorders 

Children with classic galactosemia are at risk for motor speech disorders (MSD) resulting from 
disruptions in motor planning and programming (Childhood Apraxia of Speech: CAS) or, less 
frequently, motor execution (dysarthria).They are also at risk for language impairments (i.e. 
synthax) independently from motor disorders.10 
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Premature ovarian insufficiency 

Premature ovarian insufficiency (POI) is a very common long-term complication. This occurs in 
about 80% to 90% of women with galactosemia, despite neonatal diagnosis and lifelong dietary 
galactose restriction. Hormone replacement may be necessary to induce puberty.11,12 

Fertility 

Galactosemia patients who have trouble conceiving spontaneously may benefit from ovulation 
stimulation through exogenous gonadrotropins. For women in whom ovarian stimulation fails or 
cannot be performed oocyte donation might be an option. 
Options to maintain or restore fertility should be further explored. Ovarian tissue cryopreservation 
could be a possible solution to preserve fertility in galactosemia. However the current state of this 
technology is not yet reliable and might offer too much hope at this point. Furthermore difficulties 
arise from the questions at which age this invasive procedure should take place and weather it is 
justified considering the fluctuation of POI and the occurrence of spontaneous pregnancies.11,13 

Pregnancy 

Spontaneous pregnancies in women with classic galactosemia do occur; women have a 5-10% 
chance of conceiving spontaneously after POI-diagnosis. There is no evidence that a pregnancy has 
a deleterious effect on the galactosemic mother and her child. Furthermore there is no evidence 
for clinical or subclinical significant changes of metabolic control during pregnancy, delivery or 
lactation, therefore a specific metabolic monitoring is apparently not required in pregnant 
galactosemic women. There is also no evidence that breast-feeding is contra-indicated in 
galactosemic women, thus breast feeding of the non-galactosemic offspring can be 
recommended.11,13,14 

Osteopenia 

Decreased bone mass in early childhood is frequently seen in classical galactosemia. This may be 
caused by abnormalities in bone metabolism15,16, possibly due to an intrinsic defect in the 
galactosylation of the collagen matrix of bone17 or be diet-related. 
Regular bone mass measurements and preventive treatment should begin in childhood. Lifestyle 
factors such as physical activity, intake of calcium, vitamins K and D and estrogen supplementation 
should be optimized.18 

Cataract 

Cataract only occurs during the first weeks of life before the start of the diet. In a study cohort no 
cataracts affecting vision were found. A direct relationship between dietary compliance and 
cataract formation was not demonstrated. Therefore regular life-long ophthalmic exam of patients 
with classical galactosemia may not be necessary.19 

Social Development 

A study showed that having galactosemia negatively influences the Health-Related Quality of Life 
(HRQoL). In all age groups they found a consistently lower reported HRQoL, most striking on the 
cognitive domain but also on the domain of communication and social function. Patients of 16 
years and older had significant lower scores on domains of cognitive and social function.8 
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7 Consensus zorgpad Klassieke Galactosemie 
Er werd consensus bereikt over dit zorgpad door de afdelingen metabole ziekten van de volgende 
Universitaire Medische Centra: 
 
Datum: 1 november 2011. 
 
Kinderartsen: 

- Academisch Medisch Centrum, Amsterdam 

- Academisch Ziekenhuis Maastricht, Maastricht 

- Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam 

- Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen 

- Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen 

- Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht 

- Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam 
 
Internisten: 

- Academisch Medisch Centrum, Amsterdam 

- Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam 

- Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Dankzij wetenschappelijk onderzoek zullen er 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 
klassieke galactosemie er uit 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. Van dit zorgpad bestaat er, naast deze versie voor professionals, een versie voor 
patiënten. 
 
De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een 
behandeling bij een arts.  
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