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1 Voorwoord 
Voor u heeft u het zorgpad voor Glycogeen Stapelingsziekte type 1. 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 glycogeen stapelingsziekte type 1 en 
de patiëntenvereniging. 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. In dit zorgpad is nog geen ‘level of evidence’ 
aangegeven voor de gegeven adviezen. Het is wenselijk dat dit in de nabije toekomst alsnog wordt 
toegevoegd. 
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 GSD 1 te maken hebben. Door concentratie van 
kennis en ervaringen met betrekking GSD 1 kan de meest optimale zorg aan patiënten met GSD 1 
worden geleverd. Daarnaast heeft het expertise centrum een belangrijke rol in onderzoek op 
gebied van GSD 1, 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 GSD 
1, hun naasten en overige betrokkenen. 
Indien er een expertise centrum in Nederland beschikbaar is dan wordt het sterk geadviseerd dat 
patiënten gemiddeld 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. Hierbij kan er 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. 

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 
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bijgewerkt, zodat steeds de meest actuele informatie met betrekking tot Glycogeen 
Stapelingsziekte type 1 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. 

• “Glycogeen stapelingsziekte type 1” wordt afgekort tot “GSD 1”. Dit is een afkorting voor de 
Engelse term van het ziektebeeld “Glycogen Storage Disease type I”. 
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2 Glycogeen Stapelingsziekte type 1 

2.1 Presentatie 

Symptomen en kenmerken bij presentatie 

- Hypoglycemie met lactaat acidose en hypertriglyceridemie bij vasten. 
- Hepatomegalie en renomegalie als gevolg van glycogeenstapeling. 
- Lichaamsbouw: kleine lengte, bolle buik, dunne extremiteiten en bol gelaat (‘doll face’). 
- Gestoorde bloedstolling: blauwe plekken, epistaxis. 
- Xanthomen als gevolg van hyperlipidemie (verhoogde triglyceriden en cholesterol). 
- Intermitterende diarree en/of symptomen van Inflammatory Bowel Disease (GSD 1b). 
- Recidiverende en/of ernstige bacteriële infecties (GSD 1b). 
- Splenomegalie (GSD 1b). 

2.2 Diagnostiek 

Vaststellen diagnose GSD 1 

- DNA-diagnostiek: 
• Bij verdenking GSD 1a (kliniek en laboratoriumafwijkingen): 

Mutatieanalyse: G6Pase gen. 
• Bij verdenking GSD 1b (neutropenie, recidiverende infecties en/of IBD): 

Mutatieanalyse G6PT gen. 
- Geen afwijkingen bij mutatieanalyse: 

• Glucose tolerantie test en korte vastentest: 
Daling van lactaatgehalte bij glucose toediening is passend bij GSD 1. 

• Overweeg leverbiopt voor enzymdiagnostiek. 

Aanvullend onderzoek 

- Indien nog niet eerder verricht: 
• Laboratorium onderzoek: levertesten en nierfunctie. 
• Beeldvorming: echo abdomen (lever, milt, nieren en ovaria). 

- Onderzoek naar GSD 1 bij jongere broers en/of zussen binnen het gezin. 

Symptomen GSD 1 

Aanvullend 
onderzoek 

Dieet Kinderen 

Volwassenen 

Presentatie Diagnostiek Behandeling Begeleiding 

Medicatie 

Noodprotocol 
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2.3 Behandeling 

Dieet 

- Overdag: frequente maaltijden (à 1 ½ -4 uur, afhankelijk van de leeftijd) met een vastgestelde 
hoeveelheid koolhydraten. 

- ’s Nachts: bij voorkeur continue volwaardige sondevoeding, alternatief is late avondvoeding 
en/of maïzena /glycosade. 

- Koolhydraten: 
• Bij voorkeur complexe, semi-lente en lente koolhydraten (vanaf 2 jaar). 
• Beperking van sacharose, fructose en lactose.  
• Ongekookt (rauw) maïszetmeel (maïzena)of glycosade (hydrothermisch behandeld 

maïszetmeel met hoog amylopectine gehalte):  
Vanaf 2 jaar, overdag bij hoofd- en tussenmaaltijden, eventueel ’s nachts. 
Bij GSD 1b en onder de 2 jaar is voorzichtigheid geboden in verband met respectievelijk het 
risico op IBD en de onrijpheid van het darmstelsel. 

- Vetten: Vetbeperking, bij voorkeur enkelvoudig en meervoudig onverzadigde vetten en 
voldoende essentiële vetzuren. 

- Eiwitten: Let op eiwitintake bij proteïnurie in verband met risico op nierfunctiestoornissen. 
- Vermijden van de zoetstoffen sorbitol en maltitol. 

Medicatie 

Frequent gebruikt bij GSD 1 
Zie voor dosering en indicatie bij ‘kinderen’ en ‘volwassenen’. 
- Xanthine-oxidase remmer: Bij verhoogd urinezuur gehalte i.v.m. risico op jicht en 

nefrocalcinosis/nefrolithiasis. Doelstelling is hoog-normaal urinezuur gehalte (i.v.m. potentieel 
beschermend effect). 

- Lipiden verlagende medicatie: 
Bij een onvoldoende effect van strikte dieetmaatregelen. 
Fibraten bij hoog triglyceride ter preventie cholelithiasis/pancreatitis. 

- Nefroprotectie: 
ACE-remmer bij microalbuminurie ter preventie van achteruitgang nierfunctie. 
Angiotensine II (AT II) antagonist bij onvoldoende effect op ACE-remmers. 

- Citraat: 
Bij hypocitraturie. Heeft een remmend effect op nefrocalcinose/nefrolithiasis door calcium 
oxalaat. 

- Vitaminen en mineralen: 
• Vitamine B-complex: bij deficiëntie, verbruik bij koolhydraatverbranding. 
• Vitamine D: bij deficiëntie, ter verbetering van botmineralisatie. 
• Calcium: bij deficiëntie, ter verbetering van botmineralisatie. 

- IJzerpreparaat: Bij (microcytaire) anemie, na uitsluiten vitamine B12 of foliumzuur deficiëntie. 
Indien er geen effect van de ijzersuppletie zichtbaar is kan dit het gevolg zijn van hepcidine 
producerende leveradenomen. 
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Specifieke medicatie bij GSD 1b: 
- Antibiotica profylaxe (co-trimoxazol): 

Standaard in verband met recidiverende infecties. 
- Vaccinatie: 

Standaard vaccinaties (Rijks Vaccinatie Programma) en griepprik. 
- Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF): 

Bij recidiverende ernstige infectie, ter stimulatie van het aantal granulocyten. Risico op 
bijwerkingen en lange termijn complicaties vandaar controles: echo abdomen, 
beenmergpunctie, botdichtheidmeting, bloedbeeld en differentiatie. 

Te vermijden middelen 
- Gebruik van de volgende middelen moet indien mogelijk vermeden worden: 

• Geneesmiddelen die een hypoglycemie kunnen uitlokken. 

• Geneesmiddelen die lactose, fructose of sacharose bevatten. 

• Bètablokkers: kunnen hypoglycemie maskeren. 

• Statines: kunnen leiden tot exacerbatie myopathie en CK stijging. 

• Alcohol en drugs (met name cocaïne). 
- Indien er geen alternatief voor deze middelen is, kan de noodzaak om medicatie te gebruiken 

worden overwogen. 
- Tijdens zwangerschap moet bij de volgende geneesmiddelen voorzichtigheid worden geboden 

ivm teratogenese: 

• Angiotensine II antagonist 

• ACE-remmers 

• Statines 

Noodprotocol 

- Voor elke patiënt wordt een individueel noodprotocol opgesteld. Hierin staat voor ouders en 
patiënten: wanneer het noodprotocol van toepassing is, hoe ze het noodprotocol moeten 
uitvoeren, met wie ze contact kunnen opnemen, wat zij thuis zelf kunnen toepassen en 
wanneer ze naar het ziekenhuis moeten komen. 

- Indicaties voor het noodprotocol zijn: ziekte, koorts, braken, diarree, infecties of tijdens een 
operatie. 

- De belangrijkste maatregel is het voorkomen van een hypoglycemie. 
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3 Begeleiding – Kinderen 
 
  

Hoofdbehandelaar 

Behandelteam 

Patiënt en/of ouders 

Casemanager  
(b.v. kinderarts of diëtist) 

 

Kinderarts Metabole Ziekten 

Taak 

Begeleiding 

Zelfmanagement 

Coördinator 

Dieet 

Prikinstructie 

Groei 
 

Noodprotocol 
 

Puberteit 
 

Leverproblemen 
 

Nierproblemen 
 

Stolling en bloedarmoede 
 

Skelet problemen 
 

Hart- en vaatziekten 
 

Mentale/sociale ontwikkeling 
 

Laboratorium onderzoek 
 

Sociale situatie 
 

Erfelijkheid 
 

Infecties (GSD 1b) 
 

Zelfstandigheid 
 

Darmproblemen (GSD 1b) 
 

Miltproblemen (GSD 1b) 

Medebehandelaren* 

Behandelteam 

Diëtist 

Kindernefroloog 

Kinderhematoloog 
 

 

 

 

(Kinder)MaagDarmLever-arts 
 

Kinderpsycholoog 
 

Kindercardioloog 
 

 

Klinisch geneticus 
 

Maatschappelijk werker 
 

 

(Kinder)MaagDarmLever-arts 
 

 

 

Verpleegkundige 

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

• Houdt overzicht over het gehele behandelproces. 

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

• 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 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 terugkoppeling van de bevindingen van andere behandelaren en 
incorporeert deze zo nodig 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 de patiënt op de hoogte van de patiëntenvereniging (VKS) en de beschikbare 
patiënteninformatie; www.stofwisselingsziekten.nl en de educatiemap voor volwassenen en 
kinderen met GSD 1 “Prettig leven met Glycogeen Stapelingsziekte type I”. Deze informatie 
staat op de Engelstalige website http://gsd1.eu 

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

• Is proactief betrokken bij opnames voor andere redenen dan GSD 1, zodat hij kan adviseren 
over eventuele effecten van diagnostiek en behandeling op GSD 1. De kinderarts wordt hierover 
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 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. 
 

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

http://www.stofwisselingsziekten.nl/
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Jaarlijkse evaluatie 

Naast de poliklinische controle vindt er een jaarlijkse evaluatie plaats. Waarbij diverse 
onderzoeken worden gecombineerd. Vaak wordt dit gedaan in een klinische setting, waarbij de 
patiënt een aantal dagen wordt opgenomen. Hierdoor kan er naast de benodigde onderzoeken ook 
veel aandacht worden besteedt aan de metabole instelling en het dieet. Als er een expertise 
centrum is opgericht, dan zou de jaarlijkse evaluatie daar plaats kunnen vinden. 
 
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 van belang: 

Dieet 

• Methode: 
○ Anamnese over eventuele problemen met het dieet en/of eetproblemen. 
○ Controle levergrootte (maat voor metabole instelling). 

• Beleid: 
○ Geven van informatie met betrekking tot het ziektebeeld en dieet. 
○ Bespreken van de laboratorium uitslagen van de afgelopen periode. 
○ Begeleiden van de patiënt bij psychosociale kwesties met betrekking tot het dieet. 

• Doorverwijzing: 
○ Bij eetproblemen overwegen doorverwijzing naar (kinder)psycholoog, orthopedagoog of 

maatschappelijk werker voor verdere begeleiding. 

Prikinstructie 

• Beleid: 
○ Overwegen van noodzaak voor prikinstructies ivm bloedglucose bepaling, mede afhankelijk 

van klinisch beeld en daarnaast de behoefte, de houding en de instelling van ouders. 
○ Instructie aan de patiënt en ouders over uitvoeren van bloedglucose bepaling via een 

vingerprik, door een (gespecialiseerd) verpleegkundige of doktersassistent. 
○ In geval van prikangst overweeg inschakeling pedagogisch medewerker voor extra 

begeleiding. 

Noodprotocol en operatieve ingrepen 

• Noodprotocol: 
○ Opstellen van een individueel noodprotocol voor de patiënt. 
○ Uitleg van het gebruik van het noodprotocol aan de patiënt en ouders. 
○ Jaarlijks aanpassen van het noodprotocol aan de actuele situatie. 

• Operatieve ingrepen: 
○ Frequent overleg tussen anesthesist en kinderarts metabole ziekten peri-operatief. 
○ Waarborgen van adequate koolhydraatintake door middel van glucose infuus. 
○ Controleren van glucose, lactaat en bloedgas. 
○ Controleren van de bloedingstijd. 

Groei 

• Problemen: 
○ Achterblijvende lengtegroei als gevolg van niet-optimale metabole instelling. 
○ Overgewicht als gevolg van afwijkend eetpatroon, afwijkende lengtegroei of verminderde 

activiteit. 
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• Methode: 
○ Meten van lengte en gewicht tijdens poliklinische controle. 
○ Bijhouden van de groeicurve. 
○ Bepalen botleeftijd globaal één keer per 1 à 2 jaar. 

• Beleid: 
○ Bij afwijkende lengtegroei metabole instelling verbeteren door aanpassing van het dieet of 

door het starten of aanpassen van de nachtelijke sondevoeding. 
○ Streven naar een gewicht tussen 0 en +2 SD en naar een lengte rond 0 SD. 
○ Bij overgewicht begeleiding door diëtist intensiveren. 

Puberteitsontwikkeling 

• Probleem: 
○ Vertraagde maar normaal verlopende puberteitsontwikkeling, vooral bij niet-optimale 

metabole instelling. 
• Methode: 

○ Beoordeling Tanner Stadia bij poliklinische controle (vanaf 9 jaar). 
• Beleid: 

○ Bij achterblijvende puberteit optimale metabole instelling nastreven door middel van 
aanpassingen van het dieet of de nachtelijke sondevoeding. 

Laboratorium onderzoek 

• Methode: 
○ Globaal wordt het onderstaande schema aangehouden: 

 
Leeftijd  Frequentie 
0 - 3 jaar  4 á 6 x per jaar 
3 - 5 jaar  2 á 4 x per jaar 
5 - 18 jaar 1 á 2 x per jaar 

 
○ Metabole instelling: 

- Bloedglucose dagcurve of glucosesensor (thuis 48-72 uur). (6-12x per jaar) 

- Bloedgas, urinezuur, lactaat, cholesterol en triglyceriden. 

- Urine lactaat: thuis 3-5 dagen (ochtend- en middagurine). 
○ Overig routine laboratorium onderzoek: 

- Bloedbeeld met differentiatie. 

- Nierfunctie: kreatinine, ureum, natrium, kalium en fosfaat. 

- Leverenzymen: ASAT, ALAT, AF, GGT. 

- Voedingsdeficiënties: vitamine B1 en D. 

- Urine: (micro)albumine, eiwit, kreatinine, calcium, citraat en sediment. 
• Beleid:  

○ U spreekt af met de patiënt en/of ouders wanneer de uitslagen van het laboratorium met 
hen worden besproken. 

Leverproblemen 

• Problemen: 
○ Hepatomegalie als gevolg van glycogeen en vet stapeling (bij slechte metabole instelling). 
○ Leveradenomen: risico op bloeding, mechanische klachten en maligne ontaarding. 
○ In principe geen invloed op leverfunctie. 
○ Hepcidine producerende adenomen: anemie niet reagerend op ijzertherapie. 
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• Methode: 
○ Echo abdomen: grootte, aspect, aantal adenomen        (bij jaarlijkse evaluatie) 
○ Bij adenomen: echo en tumormarkers (AFP, CEA)       (bij jaarlijkse evaluatie) 
○ Bij veranderingen in aspect en/of grootte op echo: MRI of CT. 
○ Hepcidine bepaling bij anemie. 

• Beleid: 
○ Bij complicatie van leveradenomen (bloeding, mechanische klachten) en verdenking 

maligniteit overwegen partiële leverresectie of levertransplantatie. 
○ Bij een snelle groei of een toename in aantal adenomen moet er een betere metabole 

instelling worden nagestreefd. 
• Doorverwijzing: 

○ Bij indicatie (partiële) leverresectie of levertransplantatie doorverwijzen naar centrum voor 
hepatobilaire chirurgie. 

Nierproblemen 

• Problemen: 
○ Nierfunctiestoornis: hyperfiltratie → microalbuminurie → proteïnurie → nierfalen. 
○ Niertubulusstoornis: hypercalciurie / hypocitraturie → nefrocalcinosis / nefrolithiasis. 

• Methode: 
○ Tensie meting.      (bij poliklinische controle) 
Bij laboratorium onderzoek: 
○ Bloed: kreatinine, ureum, lactaat, urinezuur, bloedgas. 
○ Urineonderzoek: sediment, microalbumine, eiwit, kreatinine, calcium, citraat. 

Bij jaarlijkse evaluatie: 
○ Echo nieren: grootte, calcificaties, stenen. 
○ Nierfunctie onderzoek: GFR-bepaling.           (globaal 1x per jaar, vanaf 3 jaar) 

• Beleid: 
○ Bij hyperlactemie, optimaliseren dieetbehandeling. 
○ Bij persisterende microalbuminurie, optimaliseren dieetbehandeling en zo nodig start ACE-

remmer. 
○ Bij hypertensie (tensie > p 95) extra bloeddrukverlagende middelen starten (streefwaarde p 

50) en zoutbeperkt dieet. 
○ Bij microalbuminurie of proteïnurie let op eiwitintake. Aanbevolen hoeveelheid: 1gr eiwit 

per kg. 
○ Bij eindstadium nierfalen starten dialyse en aanmelden voor niertransplantatie. 

• Doorverwijzing: 
○ Op indicatie overleg met (kinder)nefroloog. 
○ Bij progressief nierfalen doorverwijzen naar (kinder)nefroloog. 
○ Bij noodzaak tot niertransplantatie doorverwijzen naar gespecialiseerd centrum voor 

niertransplantaties. 

Skeletproblemen - Botmassa 

• Probleem: 
○ Verminderde botmatrixvorming en verminderde botmineralisatie, vooral bij niet-optimale 

metabole instelling. 
• Methode: 

○ DEXA-scan:  globaal 1 x per 1 á 2 jaar            (vanaf 5 jaar) 
Interpretatie: < -1 SD: osteopenie, < -2 SD: osteoporose. 
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• Beleid: 
○ Optimale metabole instelling door dieetaanpassingen. 
○ Adequate intake van calcium en vitamine D waarborgen door middel van dieetaanpassingen 

en zo nodig suppletie. 

Skeletproblemen - Gewrichtsklachten 

• Problemen: 
○ Jicht als gevolg van verhoogd urinezuur gehalte. 

• Methode: 
○ Anamnese naar gewrichtsklachten en bloed urinezuur gehalte. 

• Beleid: 
○ Optimaliseren van het dieet. 
○ Bij een persisterend te hoge urinezuur start xanthine oxidase inhibitor: Allopurinol 

10mg/kg/dag in 3dd (max 600mg/dag). 
○ Streven naar hoog-normale waarden urinezuur (0.20-0.35 mmol/L). 

Bloedarmoede en -stolling 

• Problemen: 
○ Bloedarmoede als gevolg van ijzer-, foliumzuur- of vitamine B12–deficiëntie. 
○ Bloedarmoede door hepcidine producerende leveradenomen. 
○ Afwijkende bloedstolling als gevolg van trombocytenaggregatiestoornis, vooral bij matige tot 

slechte metabole instelling. 
• Methode: 

○ Anamnese naar klachten (moeheid / blauwe plekken en bloedneuzen). 
○ Anemie: Hb, MCV, ijzerstatus, vit B12, foliumzuur en hepcidine. 
○ Stolling: bloedingstijd, trombocyten en trombocyten aggregatie. 

• Beleid: 
○ In geval van ijzergebreksanemie starten ijzersuppletie. 
○ Bij sterk afwijkende bloedstolling optimaliseren metabole instelling door middel van 

dieetaanpassingen. 
○ Bij afwijkende bloedingstijd voor operatieve ingreep: corrigeren door verbeteren metabole 

instelling dmv continue sondevoeding of glucose infuus, zo nodig trombocytentransfusie. 

Hart- en vaatziekten 

• Problemen: 
○ Hypercholesterolemie en hypertriglyceridemie. 
○ Hypertensie. 
○ Pulmonale hypertensie, vooral na levertransplantatie. 

• Methode: 
○ Anamnese en lichamelijk onderzoek naar klachten en/of symptomen (xantelasmata). 
○ Tensiecontrole.     (bij poliklinisch controle) 
○ Cholesterol en triglyceriden bepaling.  (bij laboratorium onderzoek) 
○ ECG.      (bij jaarlijkse evaluatie) 

• Beleid: 
○ Optimaliseren dieetbehandeling. 
○ Bij hypercholesterolemie (>8-10 mmol/L): overweeg intensiever dieet. 
○ Bij hypertriglyceridemie (>10 mmol/L), ondanks dieetaanpassingen gedurende 3 maanden: 

start fibraten. 
○ Bij hypertensie (tensie > p 95): start antihypertensiva (naast ACE-remmer) met als 

streefwaard voor een tensie p 50. 
○ Bij pulmonale hypertensie doorverwijzen naar een gespecialiseerd cardiologische centrum. 
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Cognitieve en sociale ontwikkeling 

• Problemen: 
○ Cognitieve ontwikkelingsachterstand kan optreden na ernstige hypoglycemie. 
○ Bij goede metabole instelling zonder (ernstige) hypoglycemieën is een normale cognitieve 

ontwikkeling te verwachten. 
○ Sociale ontwikkeling kan achterlopen als gevolg van chronische ziekte en intensief dieet. 

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

• Beleid: 
○ Preventie van hypoglycemieën door goede metabole instelling en zo nodig gebruik van het 

noodprotocol. 
• Doorverwijzing: 

○ Bij afwijkende cognitieve of sociale ontwikkeling doorverwijzen naar kinderpsycholoog voor 
evaluatie en begeleiding. 

Zelfstandigheid 

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

ziekte en behandeling van ouders naar de patiënt. 
• Methode: 

○ Begeleiding van de patiënt bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid door middel van 
informatie verstrekking over het ziektebeeld en de behandeling. 

○ Begeleiding van ouders bij het loslaten van de verantwoordelijkheid door dit tijdens 
poliklinische controle te bespreken met ouders en de patiënt. 

• Doorverwijzing: 
○ Indien extra begeleiding voor ouders en/of de patiënt gewenst is doorverwijzing naar 

psycholoog of maatschappelijk werker overwegen. 

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 GSD 1 

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

• Beleid: 
○ Patiënt en/of ouders attenderen op de op tips en adviezen vanuit VKS en op de GSD-

patiënten dag, georganiseerd door 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. 

Erfelijkheid 

• Beleid: 
○ Geven van informatie over erfelijkheid van GSD 1 (autosomaal recessief). 

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

betrekking tot de gezins- of familiesituatie doorverwijzen naar klinisch geneticus. 
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Infecties (GSD 1b) 

• Probleem: 
○ Neutropenie en neutrofiele dysfunctie. 
○ Verhoogd infectierisico (m.n. KNO-, luchtweg-, huid- en darm-infecties). 

• Methode: 
○ Anamnese van de patiënt en/of ouders. 
○ Bloedonderzoek: bloedbeeld en leukocyten differentiatie (CRP en BSE zijn minder 

betrouwbaar). 
• Beleid: 

○ Profylactische antibiotica (co-trimoxazol). 

- Standaard in verband met recidiverende infecties. 
○ Contra-indicatie voor plaatsen PEG-sonde ivm infectiegevaar. 
○ Granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF). 

- Indicatie: één ernstige levensbedreigende infecties, ernstige darmontsteking/IBD (vast 
gesteld door colonscopie/biopsie) en ernstige diarree (waarvoor ziekenhuisopname of 
verstoring van het dagelijks leven). 

- Risico op bijwerkingen en lange termijn complicaties (splenomegalie, osteoporose, 
leukemie, niercarcinoom). 

- Zo laag mogelijk doseren frequentie, aangepast aan het individu. Stoppen bij verbetering 
in klinisch beeld. 

- Controle:  
■ Echo abdomen (milt, lever, nieren, ovaria, pancreas). (globaal 1 x per jaar)  
■ Beenmergpunctie   (op indicatie) 
■ Botdichtheidmeting  (globaal 1x per twee jaar, vaker op indicatie) 
■ Bloedbeeld met differentiatie (globaal 1x per jaar, vaker op indicatie bv bij 

onbegrepen koorts, pijn, vergrote lymfeklieren en /of splenomegalie). 

Darmproblemen (GSD 1b) 

• Probleem: 
○ Verhoogd risico (circa 80%) op IBD bij GSD 1b. 

• Methode: 
○ Anamnese naar klachten (periorale/perianale infectie, diarree, gewrichtsklachten). 
○ Laboratorium onderzoek: faeces α-1-antitrypsine, calprotectine 
○ Beeldvorming: op indicatie echo abdomen en/of coloscopie. 

• Beleid: 
○ Bij ernstige IBD overleg met academische kindergastro-enteroloog en start G-CSF (zie 

‘infecties’). 

Milt (GSD 1b) 

• Probleem: 
○ Hypersplenisme a.g.v. toename hematopoïese. 

• Methode: 
○ Echo milt: grootte (globaal1x per jaar). 
○ Extra controle bij G-CSF op indicatie. 

• Beleid: 
○ Bij hypersplenisme G-CSF zo mogelijk verlagen en/of afbouwen. 
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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 worden vaak gecombineerd met poliklinische controle bij de kinderarts 
en worden verder op de individuele behoefte afgestemd. Als er tussen de controles nog vragen 
zijn met betrekking tot het dieet kan er telefonisch of per email contact worden opgenomen 
met de diëtist. 

Dieet 

• Methode: 
○ Anamnese over eventuele problemen met het dieet of eetproblemen. 
○ Beoordelen van volwaardigheid 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 dieet bij GSD 1. 
○ Nastreven van optimale metabole instelling door bijstellen van het dieet. 
○ Aanpassen van de dieetsamenstelling bij onvolwaardig dieet en adviseren over eventuele 

suppletie van voedingsmiddelen. 
○ Adviseren van de patiënt en/of ouders bij het zoeken van toegestane voedingsmiddelen en 

alternatieven. 

Overige aandachtspunten 

• Groei en voedingstoestand: 
○ Problemen: 

– Over- of ondergewicht als gevolg van o.a. afwijkend voedingspatroon. 
– Achterblijvende lengtegroei als gevolg van slechte metabole instelling. 

○ Beleid:  
- Bij afwijkende voedingstoestand (overgewicht) dieet hierop aanpassen. 
- Bij afwijkende lengtegroei metabole instelling verbeteren door optimaliseren dieet. 

• Laboratorium uitslagen: 
○ Methode: Bespreken van laboratorium uitslagen en bespreken van de effecten en gevolgen 

van het dieet op deze uitslagen. 
○ Beleid: Adviezen geven met betrekking tot eventuele dieetaanpassingen. 

• Noodprotocol: 
○ Methode: Uitleg geven over de dieetmaatregelen bij dreigende ontregeling. 
○ Beleid: Bijstellen van dieetmaatregelen van het noodprotocol bij veranderingen. 

• Zelfstandigheid van de patiënt: 
○ 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. 
○ 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. 
• Psychosociale kwesties: 

○ Methode: Vragen naar problemen bij de omgang met het dieet. 
○ Beleid: Geven van adviezen over omgang met het dieet (bijvoorbeeld door het geven van 

extra informatie over het ziektebeeld en dieet en door het aanbieden van 
keuzemogelijkheden binnen het dieet). 
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3.5 Overige betrokken zorgverleners 

Huisarts 

• De behandeling van GSD 1 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. 

• 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 GSD 1 door de kinderarts. 

• De huisarts kan informatie inwinnen bij de kinderarts als er klachten zijn die mogelijk verband 
kunnen houden met GSD 1. 

• De huisarts informeert de kinderarts bij diagnose van andere ziektebeelden en grote 
beleidswijzigingen die mogelijk van invloed kunnen zijn op GSD 1. 

Kinderarts in een niet academisch ziekenhuis 

• De behandeling van GSD 1 vindt primair plaats in een Universitair Medisch Centrum. 

• De kinderarts in een algemeen ziekenhuis heeft een directe rol in de behandeling van: 
○ Acute situaties met betrekking tot GSD 1. Behandeling vindt dan plaats volgens het 

noodprotocol en in overleg met de behandelend kinderarts metabole ziekten. 
○ Acute situatie en klachten die niet gerelateerd zijn aan GSD 1. 

• 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 voor een jaarlijkse overdracht over de huidige omstandigheden 

met betrekking tot de algehele gezondheid en GSD 1. 
○ De hoofdbehandelaar zorgt er voor dat de algemeen kinderarts op de hoogte is van 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. 

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 GSD 1. 

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

Diëtist in een niet academisch ziekenhuis 

• De dieetbehandeling van patiënten met GSD 1 vindt plaats primair 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: 
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○ 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. 

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 de patiënt en toediening 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


 

  December 2011 20 

4 Begeleiding – Volwassenen 
  

Hoofdbehandelaar 

Behandelteam 

Patiënt 

Casemanager 
(b.v. internist of diëtist) 

Internist Metabole Ziekten 

Taak 

Begeleiding 

Zelfmanagement 

Coördinator 

Dieet 

Noodprotocol 

Leverproblemen 

Laboratorium onderzoek 
 

Nierproblemen 
 

Gewrichtsproblemen 

Stolling en bloedarmoede 
 

Cognitie/sociale vaardigheid 

Hart- en vaatziekten 

Zwangerschap 
 

Sociale situatie 
 

Botmassa 
 

Infecties (GSD 1b) 

Darmproblemen (GSD 1b) 

Miltproblemen (GSD 1b) 

Erfelijkheid 
 

Medebehandelaren* 

 

Cardioloog 

 

Behandelteam 

Hematoloog 

Psycholoog 

Maatschappelijk werker 
xxx 

Diëtist 

 

 

MaagDarmLever-arts 

Gynaecoloog 

Nefroloog 

Klinisch geneticus 
 

 

MaagDarmLever-arts 

 

* 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 rondom het zorgtraject. 

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

• Houdt overzicht over het gehele behandelproces. 

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

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

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

4.3 Internist metabole ziekten 

• Is voor patiënten vanaf ongeveer 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 de 
patiënt aan de andere behandelaren. 

• Is verantwoordelijk voor terugkoppeling van de bevindingen van andere behandelaren en 
incorporeert deze zo nodig 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 de patiënt op de hoogte van de patiëntenvereniging (VKS) en de beschikbare 
patiënteninformatie; www.stofwisselingsziekten.nl en de educatiemap voor volwassenen en 
kinderen met GSD 1 “Prettig leven met Glycogeen Stapelingsziekte type I”. Deze informatie 
staat op de Engelstalige website http://gsd1.eu 

• Is proactief betrokken bij opnames voor andere redenen dan GSD 1, zodat hij over eventuele 
effecten van diagnostiek en behandeling op GSD 1 kan adviseren. De internist wordt hierover 
op de hoogte gebracht door de arts die de patiënt heeft opgenomen of door de patiënt. 

Poliklinische controles: 

Globaal vinden controles 1 tot 2 x per jaar plaats. Bij veranderingen, zoals zwangerschap, zullen 
vaker controles nodig zijn. 

Jaarlijkse evaluatie 

Naast de poliklinische controle vindt er een jaarlijkse evaluatie plaats. Waarbij diverse 
onderzoeken worden gecombineerd. Vaak wordt dit gedaan in een klinische setting, waarbij de 
patiënt een aantal dagen wordt opgenomen. Hierdoor kan naast de benodigde onderzoeken ook 
veel aandacht worden besteedt aan de metabole instelling en het dieet. Als er een expertise 
centrum is opgericht, dan zou de jaarlijkse evaluatie daar plaats kunnen vinden. 
 
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: 

http://www.stofwisselingsziekten.nl/
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Dieet 

• Methode: 
○ Anamnese naar eventuele problemen met het dieet of eetproblemen. 
○ Controle levergrootte (maat voor metabole instelling). 

• Beleid: 
○ Geven van informatie met betrekking tot het ziektebeeld en dieet. 
○ Bespreken van de labuitslagen van de afgelopen periode. 

Noodprotocol 

• Beleid: 
○ Opstellen individueel noodprotocol voor de patiënt. 
○ Uitleg van het gebruik van het noodprotocol aan de patiënt en naasten. 
○ Bij (gewichts)veranderingen aanpassen naar actuele situatie. 

• Operatieve ingrepen: 
○ Overleg tussen anesthesist en internist metabole ziekten pre- en peroperatief. 
○ Waarborgen van adequate koolhydraatintake door middel van glucose infuus. 
○ Controleren van glucose, lactaat en bloedgas. 
○ Controleren van de bloedingstijd. 

Laboratorium onderzoek 

• Methode: 
○ Frequentie: globaal 1 á 2 x  per jaar. 
Overweeg de hieronder staande onderzoeken: 
○ Metabole instelling: 

- Bloedglucose dagcurve of glucose sensor (thuis, 48-72 uur). 

- Bloedgas, urinezuur, lactaat, cholesterol en triglyceriden. 

- Urine lactaat: thuis, 3-5 dagen (ochtend- en middagurine). 
○ Overig routine laboratorium onderzoek: 

- Bloedbeeld met differentiatie. 

- Nierfunctie: kreatinine, ureum, natrium, kalium en fosfaat. 

- Leverenzymen: ASAT, ALAT, AF, GGT. 

- Voedingsdeficiënties: vitamine B1, B12, en D. foliumzuur en ijzerstatus. 

- Urine: sediment en (micro)albumine, eiwit, kreatinine, calcium en citraat. 
• Beleid: 

○ U spreekt af met de patiënt wanneer de uitslagen van het laboratorium met hen worden 
besproken. 

Leverproblemen 

• Problemen: 
○ Hepatomegalie als gevolg van glycogeen stapeling (bij slechte metabole instelling). 
○ Lever adenomen: risico op bloeding, mechanische klachten en maligne ontaarding. 
○ Hepcidine producerende adenomen: anemie niet reagerend op ijzertherapie. 

• Methode: 
○ Echo abdomen: grootte, aspect, adenomen.  (bij jaarlijkse evaluatie) 
○ Bij adenomen: echo en tumormarkers (AFP, CEA).  (globaal 4x per jaar) 
○ Bij veranderingen in aspect en/of grootte op echo MRI of CT. 
○ Overweeg hepcidine bepaling bij anemie. 
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• Beleid: 
○ Bij complicatie van leveradenomen (bloeding, mechanische klachten) en verdenking 

maligniteit overwegen partiële leverresectie of levertransplantatie. 
○ Bij een snelle groei of een toename in aantal adenomen moet er een betere metabole 

instelling worden nagestreefd. 
• Doorverwijzing: 

○ Bij indicatie partiële leverresectie of levertransplantatie overweeg doorverwijzing naar 
centrum voor hepatobilaire chirurgie. 

Nierproblemen 

• Problemen: 
○ Nierfunctiestoornis: hyperfiltratie → microalbuminurie → proteïnurie → nierfalen. 
○ Niertubulusstoornis: hypercalciurie / hypocitraturie → nefrocalcinosis / nefrolithiasis. 

• Methode: 
○ Tensie meting       (bij poliklinische controle) 
Bij laboratorium onderzoek: 
○ Bloedonderzoek: kreatinine, ureum, lactaat, urinezuur en bloedgas. 
○ Urine: sediment en microalbumine, eiwit, kreatinine, calcium en citraat. 
Bij jaarlijkse evaluatie: 
○ Echo nieren: grootte, calcificaties, stenen.  (indien geen afwijkingen kan 1x per 2 a 3 

jaar worden overwogen). 
○ Nierfunctie onderzoek: GFR-bepaling d.m.v. isotopen onderzoek. 

• Beleid: 
○ Bij hypercalciurie en/of hypocitraturie: optimaliseren dieetbehandeling.  
○ Bij microalbuminurie, optimaliseren dieetbehandeling en bij persisteren overweeg start ACE-

remmer of angiotensine II receptor antagonist. Urine controle globaal 4x per jaar. 
Let op: geen gebruik ATII –antagonist gebruik tijdens zwangerschap ivm teratogenese.  

○ Bij hypertensie (tensie >140/90 mmHg) extra bloeddrukverlagende middelen starten, met 
een streven naar een tensie < 130/85 mmHg). 

○ Bij microalbuminurie/proteïnurie let op eiwitintake, steef naar 1g/kg (uitgaande van normaal 
gewicht). 

○ Bij eindstadium nierfalen start (hemo)dialyse en niertransplantatie. 
• Doorverwijzing: 

○ Op indicatie overleg met nefroloog. 
○ Bij progressief nierfalen overweeg doorverwijzen naar nefroloog. 
○ Bij indicatie voor niertransplantatie overweeg doorverwijzen naar een gespecialiseerd 

centrum voor niertransplantaties. 

Skeletproblemen - Botmassa 

• Probleem: 
○ Verminderde botmatrixvorming en verminderde botmineralisatie. 
○ Risico op osteoporose en osteopenie. 

• Methode: 
○ DEXA-scan:  globaal elke 2-5 jaar  
Interpretatie: volgens CBO richtlijn osteoporose. 

• Beleid: 
○ Optimale metabole instelling, voor betere botopbouw en mineralisatie, door middel van 

dieetaanpassingen. 
○ Adequate intake van calcium en vitamine D waarborgen door middel van dieetaanpassingen 

en zo nodig suppletie. 
○ Bij osteoporose: overwegen bisfosfonaten. 
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Skeletproblemen - Gewrichtsklachten 

• Problemen: 
○ Jicht als gevolg van verhoogd urinezuur gehalte. 

• Methode:  
○ Anamnese naar gewrichtsklachten en bloed urinezuur gehalte. 

• Beleid:  
○ Optimaliseren van het dieet. 
○ Bij een persisterend te hoge urinezuur start xanthine oxidase inhibitor; Allopurinol 100-

200mg/dag in 1-2 dd (max 900mg). 
○ Streven naar hoog-normale waarden urinezuur (0.30-0.45 mmol/L). 

Bloedarmoede en -stolling 

• Problemen: 
○ Bloedarmoede als gevolg van ijzer-, foliumzuur- of vitamine B12-deficiëntie. 
○ Bloedarmoede door hepcidine producerende leveradenomen. 
○ Afwijkende bloedstolling als gevolg van trombocytenaggregatiestoornis, vooral bij matige tot 

slechte metabole instelling. 
○ Acute Hb-daling, bijvoorbeeld bij bloeding in een adenoom. 

• Methode: 
○ Anamnese naar klachten (moeheid / blauwe plekken en bloedneuzen). 
Bij klachten overweeg aanvullend onderzoek: 
○ Anemie: Hb, MCV, ijzerstatus, vit B12, foliumzuur en hepcidine. 
○ Stolling: bloedingstijd, trombocyten en trombocytenaggregatie. 

• Beleid: 
○ In geval van ijzergebreksanemie starten ijzersuppletie . 
○ Bij onvoldoende effect ijzertherapie echo abdomen (leveradenomen). 
○ Bij sterk afwijkende bloedstolling optimaliseren metabole instelling. 
○ Bij afwijkende bloedingstijd voor operatieve ingreep: corrigeren door verbeteren metabole 

instelling dmv continue sondevoeding of glucose infuus, zo nodig trombocytentransfusie. 

Hart- en vaatziekten 

• Problemen: 
○ Hypercholesterolemie en hypertriglyceridemie. 
○ Hypertensie. 
○ Pulmonale hypertensie. 

• Methode: 
○ Anamnese en lichamelijk onderzoek naar klachten en/of symptomen (xantelasmata). 
○ Tensiecontrole      (bij poliklinisch controle) 
○ Cholesterol en triglyceriden bepaling.  (bij laboratorium onderzoek) 
○ ECG      (globaal 1 x per 3 jaar)  
○ Echo cor      (op indicatie) 

• Beleid: 
○ Optimaliseren dieetbehandeling. 
○ Bij hypercholesterolemie (>8-10 mmol/L): overweeg intensieve dieetaanpassingen. 
○ Bij hypertriglyceridemie (10 mmol/L) ondanks dieetaanpassingen gedurende 3 maanden: 

start fibraten (vooral bij combinatie met nierfalen). 
○ Bij hypertensie (tensie >140/90 mmHg): start antihypertensiva (naast ACE-remmer), met als 

streven een tensie < 130/80 mmHg. 
○ Bij pulmonale hypertensie: overweeg doorverwijzen naar een gespecialiseerd cardiologische 

centrum. 
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Cognitie en sociale vaardigheid 

• Problemen: 
○ Mogelijk verminderd cognitief functioneren als gevolg van cerebrale schade na 

doorgemaakte ernstige hypoglycemie. 
○ De sociale vaardigheden kunnen afwijkend zijn als gevolg van de chronische ziekte. 

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

• Doorverwijzing: 
○ Bij verminderd cognitief functioneren eventueel doorverwijzen naar psycholoog of 

maatschappelijk werk voor begeleiding en ondersteuning. 

Fertiliteit en graviditeit 

• Problemen: 
○ Vertraagde, maar normaal verlopende, puberteit. 
○ Verhoogd risico op polycysteuze ovaria (PCO), maar normale fertiliteit. 
○ Tijdens zwangerschap verhoogd risico op hypoglycemie, slechte metabole instelling, 

hypertriglyceridemie, verhoogd urinezuur gehalte, hyperlactatemie en toename 
leveradenomen. 

○ Teratogene effecten van eventuele medicatie 
○ Klein verhoogd risico op toename leveradenomen a.g.v. oestrogenen bij 

anticonceptiegebruik 
○ Menorrhagie tgv gestoorde stolling. 

• Beleid: 
○ Adviezen met betrekking tot zwangerschapswens. 

- Ontraden van graviditeit bij ernstige nierfunctiestoornissen. 

- Resectie van leveradenoom ≥ 5 cm bij zwangerschapswens, in verband met risico op 
ruptuur van het adenoom. 

- Nastreven optimale metabole controle bij zwangerschapswens. 

- Evaluatie medicatie gebruik door internist en gynaecoloog. 
○ Adviezen met betrekking tot de graviditeit: 

- Standaard begeleiding door gynaecoloog. 

- Regelmatig bloedglucose controle, follow-up biochemische waarden en lactaat. 

- Aanpassen van dieet aan veranderde metabole situatie. 

- Controle en corrigeren stolling voor de partus. 

- Evaluatie medicatie gebruik door internist en gynaecoloog. 
○ Adviezen met betrekking tot de partus. 

- Standaard begeleiding door gynaecoloog. 

- Glucose intake garanderen voor tijdens en na partus dmv glucose infuus of continue 
sondevoeding. 

- Regelmatig controle bloedglucose, pH en/of lactaat. 
○ Bijzonderheden rondom borstvoeding. 

- Borstvoeding is toegestaan bij een adequate koolhydraat intake. 

- Evaluatie medicatie gebruik door internist, gynaecoloog en zo nodig kinderarts. 
○ Overige problemen. 

- Begeleiding tijdens postnatale periode (ontzwangeren). 

- Bij menorrhagieën controleer de bloedstolling en verwijs naar de gynaecoloog voor 
begeleiding en behandeling. 

- Orale anticonceptie: alleen progestagenen. Eventueel begeleiding en behandeling door 
de gynaecoloog. 
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Erfelijkheid 

• Beleid: 
○ Geven van informatie 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. 

Sociale situatie 

• Methode:  
○ Anamnese van de patiënt ten aanzien van problemen in het dagelijks leven. 
○ Tijdens poliklinische controle aandacht besteden aan zaken waar een patiënt met GSD 1 

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

• Beleid: 
○ Patiënt attenderen op de op tips en adviezen vanuit VKS en op de GSD-patiënten dag, 

georganiseerd door de VKS. 
○ Patiënt 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. 

Infecties (GSD 1b) 

• Probleem: 
○ Neutropenie en neutrofiele dysfunctie. 
○ Verhoogd infectierisico. 

• Methode: 
○ Anamnese van de patiënt. 
○ Bloedonderzoek: bloedbeeld en leukocyten differentiatie (CRP en BSE zijn minder 

betrouwbaar). 
• Beleid: 

○ Profylactische antibiotica (co-trimoxazol). 

- Indicatie: recidiverende infecties. 
○ Granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF). 

- Indicatie: één ernstige levensbedreigende infecties, ernstige darmontsteking/IBD (vast 
gesteld door colonscopie/biopsie) en ernstige diarree (waarvoor ziekenhuisopname of 
verstoring van het dagelijks leven). 

- Risico op bijwerkingen en lange termijn complicaties (splenomegalie, osteoporose, 
leukemie, niercarcinoom). 

- Zo laag mogelijk doseren frequentie, aangepast aan het individu. Stoppen bij verbetering 
in klinisch beeld. 

- Controle:  
■ Echo abdomen (milt, lever, nieren, ovaria, pancreas). (globaal 1 x per jaar) 
■ Beenmergpunctie      (op indicatie) 
■ Botdichtheidmeting  (globaal 1x per twee jaar, vaker op indicatie) 
■ Bloedbeeld met differentiatie (globaal 1x per jaar, vaker op indicatie bv bij 

onbegrepen koorts, pijn, vergrote lymfeklieren en /of splenomegalie). 
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Darmproblemen (GSD 1b) 

• Probleem: 
○ Verhoogd risico (circa 80%) op IBD bij GSD 1b. 

• Methode: 
○ Anamnese naar klachten (periorale/perianale infectie, diarree, gewrichtsklachten). 
○ Laboratorium onderzoek: faeces α-1-antitrypsine. 
○ Beeldvorming: op indicatie echo abdomen en/of coloscopie. 

• Beleid: 
○ Bij ernstige IBD altijd overleg met academische gastro-enteroloog en start G-CSF (zie 

infecties). 

Milt (GSD 1b) 

• Probleem: 
○ Hypersplenisme a.g.v. toename hematopoïese. 

• Methode: 
○ Echo milt: grootte (1x/jaar). 
○ Extra controle bij G-CSF gebruik op indicatie. 

• Beleid: Bij hypersplenisme G-CSF zo mogelijk verlagen en/of afbouwen. 

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 worden vaak gecombineerd met poliklinische controle bij de internist en 
worden verder op de individuele behoefte afgestemd. Als er tussen de controles nog vragen zijn 
met betrekking tot het dieet kan er telefonisch of via internet contact worden opgenomen met 
de diëtist. 

Dieet 

• Methode: 
○ Anamnese over eventuele problemen met het dieet. 
○ Beoordelen van volwaardigheid van het dieet. 
○ Laten bijhouden van een dieetdagboek door de patiënt. 

• Beleid: 
○ Geven van informatie met betrekking tot het ziektebeeld en dieet. 
○ Begeleiden van de patiënt bij het volgen van het dieet bij GSD 1. 
○ Nastreven van optimale metabole instelling door bijstellen van het dieet. 
○ Adviseren van de patiënt bij het zoeken van toegestane voedingsmiddelen en alternatieven. 
○ Aanpassen van de dieetsamenstelling bij onvolwaardig dieet en adviseren over eventuele 

suppletie van voedingsmiddelen. 
○ Analyseren van dieetdagboek en adviseren met betrekking tot benodigde 

dieetveranderingen. 

Overige aandachtspunten 

• Voedingstoestand: 
○ Probleem: Overgewicht (of ondergewicht) als gevolg van o.a. afwijkend voedingspatroon. 
○ Beleid: Bij afwijkende voedingstoestand dieet hierop aanpassen. 
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• Laboratorium uitslagen: 
○ Methode: Bespreken van laboratorium uitslagen en bespreken van de effecten en gevolgen 

van het dieet op deze uitslagen. 
○ Beleid: Adviezen geven met betrekking tot eventuele dieetaanpassingen. 

• Noodprotocol: 
○ Methode: Uitleg geven over het noodprotocol en het gebruik hiervan. 
○ Beleid: Maken van op het individu gericht noodprotocol. 

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

4.5 Overige betrokken zorgverleners 

Huisarts 

• De behandeling van GSD 1 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. 

• De huisarts wordt jaarlijks op de hoogte gebracht over de huidige omstandigheden met 
betrekking tot de algehele gezondheid en GSD 1 door de internist. 

• De huisarts kan informatie inwinnen bij de internist als er klachten zijn dit mogelijk verband 
kunnen houden met GSD 1. 

• De huisarts informeert de internist bij diagnose van andere ziektebeelden en grote 
beleidswijzigingen die mogelijk van invloed kunnen zijn op GSD 1. 

Internist in een niet academisch ziekenhuis 

• De behandeling van GSD 1 vindt primair plaats in een Universitair Medisch Centrum. 

• De internist in een algemeen ziekenhuis heeft een directe rol in de behandeling van: 
○ Acute situaties met betrekking tot GSD 1. Behandeling vindt dan plaats volgens het 

noodprotocol en in overleg met de behandelend internist metabole ziekten. 
○ Acute situatie en klachten die niet gerelateerd zijn aan GSD 1. 

• 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 voor een jaarlijkse overdracht over de huidige omstandigheden 

met betrekking tot de algehele gezondheid en GSD 1. 
○ 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 hij hierover door de betreffende arts of door de patiënt 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 GSD 1. 

• De betreffende specialist rapporteert na ontslag over het beloop en de bevindingen tijdens 
opname aan de internist. 
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Diëtist in een niet academisch ziekenhuis 

• De dieetbehandeling van patiënten met GSD 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. 

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
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5 Kwaliteitsindicatoren 
Dit zorgpad wordt gebruikt om de meest optimale zorg te leveren. Om de kwaliteit van deze zorg 
te beoordelen en te bevorderen wordt gebruik gemaakt van kwaliteitsindicatoren. De volgende 
factoren zijn van belang voor de kwaliteit van de geleverde zorg: 
 
- Elke patiënt heeft een casemanager die de coördinator is van het zorgproces en daarmee het 

eerste aanspreekpunt voor de patiënt. In veel gevallen zal de hoofdbehandelaar ook de 
casemanager zijn. 

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

- Voor iedere patiënt is er een schriftelijk noodprotocol beschikbaar voor 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). 

- Een dienstdoend kinderarts metabole ziekten is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar 
voor spoedeisende problemen die gerelateerd zijn aan GSD1, eventueel via de dienstdoend 
algemeen kinderarts. 

- De leden van het multidisciplinaire behandelteam zijn aanwezig in of beschikbaar voor het 
Universitair Medisch Centrum. 
• Arts Metabole Ziekten 
• Diëtist 
De volgende zorgspecialisten zijn zo nodig bij het zorgtraject betrokken: 
• (Kinder)nefroloog  •    (Kinder)cardioloog 
• (Kinder)chirurg   •    (Kinder)Neuroloog 
• (Kinder)hematoloog  •    (Kinder)gastro-enteroloog 
• (Kinder)psycholoog  •    Klinisch geneticus 
• Logopedist   •    Maatschappelijk werk 
• Verpleegkundige   •    Kinderendocrinoloog 

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

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

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

- Uw bespreekt met de patiënt en/of ouders op welke termijn de uitslagen van het onderzoek 
bekend zijn en worden verteld. In sommige gevallen kunnen u met de patiënt en/of ouders 
afspreken om alleen bij een afwijkende uitslag dit door te geven. 
 

- 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 Glycogen Storage Disease type 1 – 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. 

Glycogen Storage Disease type 1 

Glycogen Storage Disease type 1 (GSD 1, MIM 23220) is an autosomal recessive disorder of 
carbohydrate metabolism caused by a deficiency of the glucose-6-phosphatase (G6Pase) enzyme 
complex. GSD 1 consist of GSD 1a, caused by a deficiency of the catalytic subunit of glucose-6-
phosphatse (G6PC, EC 3.1.3.9), and GSD 1b, caused by a deficiency of the glucose-6-phopsphatase 
translocase (G6PT).1 These deficiencies result in excessive accumulation of glycogen and fat in liver 
and kidneys and lead to inadequate hepatic glucose production through normal glucogenolysis and 
gluconeogenesis since the final step of these processes are blocked.1,2  
Most patiënts present at 3 or 4 months of age with a protruded abdomen (due to massive 
hepatomegaly), truncal obesity, a doll-like face, hypotrophic muscles and growth delay.2,3 In 
addition most patiënts with GSD 1b have intermitted severe neutropenia and neutrophil 
dysfunction which predispose to severe infections and to inflammatory bowel disease (IBD).4 
The major biochemical findings are severe fasting hypoglycaemia, lactic acidosis, hyperuricemia 
and hyperlipedemia.2 The overall incidence of GSD 1 is 1 in 100.000 newborns, GSD 1a is four times 
as common as GSD 1b.3 The diagnosis GSD 1 can be based on clinical and biochemical findings 
combined with DNA analysis.1 

Treatment 

Dietary therapy to maintain normal glucose concentrations, prevent hypoglycaemia and provide 
optimal nutrition for growth and development.  
Dietary key elements are: 3,5 
- Frequent daytime feedings: frequent meals and snacks high in complex carbohydrates. 
- Uncooked cornstarch orally: between meals or before bedtime, starting during infancy. 
- Continuous Nocturnal Gastric Drip Feeding through nasogastric or gastrotomy tube. 
- Restriction of galactose and lactose (milk products) and fructose and sucrose (fruit). 
- Restriction of sorbitol en maltitol, other sweeteners can be used 
In case of GSD 1b: 4 
- Precaution is needed with the use of uncooked cornstarch since this may exaggerate IBD. 
- Gastrotomy is contraindicated because of the risk of IBD and local infection. 
 
Pharmacotherapy and surgery can be used to prevent or treat (long term) complications. 
Pharmacologic therapy consists of: 3,5 
- Allopurinol is used to prevent gout (and urate nephropathy) in case of hyperuricemia. 
- Citrate supplementation is used to correct lactacidaemia and to prevent urolithiasis and 

nephrocalcinosis. 
- Angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor is used to treat microalbuminuria.  
- Other blood pressure lowering medication (angiotensin II receptor antagonist).if blood pressure 

remains above p 95 for age, with a p 50 blood pressure as target. 
- Lipid-lowering medication (Firbates or Statines) are used when lipid levels are elevated. 
- Iron in case of iron deficiency anaemia (after excluding other possible causes). 
In case of GSD 1b: 1,4 
- Granulocyte colony stimulating factor (G-CSF) is used to prevent recurrent severe infections and 

in case of severe IBD. The possible complications (splenomegaly, leukaemia and renal 
carcinoma) make stringent follow-up necessary. 

- Immunosuppressive medication (prednisone, 5-ASA) in case of mild IBD. 
- Prophylactic antibiotics (e.g. cotrimoxazol) can be used prevent recurrent infections. 

http://www.expasy.ch/cgi-bin/nicezyme.pl?3.1.3.9
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21754064
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Surgical procedures include: 3 
- Kidney transplantation in case of end stage renal disease. 
- Excision of hepatic adenomas if complications (bleeding or mechanical complaints) arise. 
- Liver transplantation can be performed if hepatic carcinoma is suspected.  
Prior to elective surgery bleeding time should be normalised by continuous gastric drip feeding (24 
hr during 7 days) or intravenous glucose infusion (for 24 - 48 hr). 1,5 
 
Individual emergency protocols are used to prevent metabolic decompensation. 
Emergency protocol main features: 5 
- Risk factors for metabolic decompensation are intercurrent illness, especially with fever 

(increases the glucose metabolism), anorexia, vomiting and diarrhoea (causing a decrease in 
glucose intake). 

- Frequent supply of exogenous glucose must be maintained either by repetitive small amounts 
of glucose solution (either orally or by gastrotomy or nasogastric tube) or via intravenous 
therapy. 

- Peri-operative supply of exogenous glucose and monitoring of blood glucose and lactate 
concentration is essential. In addition prior to elective surgery bleeding time should be 
normalised. 

Complications 

Growth and development 
- Growth delay leading to short stature occurs mostly in patiënts with poor metabolic control (or 
untreated children). In patiënts with good metabolic control a normal growth rates and ultimate 
adult height is usually obtained. 2 
- Delayed puberty is most frequent seen in patiënts with poor metabolic control, although the 
pubertal development progresses normally. Optimal metabolic control should be pursued. With 
strict adherence to the dietary regimen, age of onset of puberty can be normal. 1,3 
- Neurocognitive effects can occur as a result of hypoglycaemia. Long term cerebral function is 
normal if hypoglycaemic damage is prevented. Yet a less strict metabolic control can have a 
protective function as chronic lactic acidosis may provide the brain with an alternative fuel.2 

Hepatic disorders 
- Hepatic adenomas, which may develop in the second or third decade, often remain unchanged 
for years. Haemorrhage within the adenomas or malignant transformation (to a hepatocellular 
carcinoma) can occur, furthermore they might cause mechanical problems. Regular 
ultrasonography is the best way to follow the size and number of adenomas. In case of sudden 
increase in size or number MRI or CT and analysis of tumormarkers (AFP, CEA) are indicated. 
Surgery is indicated for suspicion of malignant transformation. Liver transplantation will correct 
glucose homeostasis but does not correct renal complications (nor neutropenia in GSD 1b 
patiënts).1,2,5 Liver function is normal in patiënts with GSD 1.1 

Renal disease 
- Enlargement of the kidneys, often present at diagnosis, due to accumulation of glycogen. 
- Renal failure is a major complication in GSD 1. Both proximal and distal renal tubular function as 
well as glomerular function are at risk in patiënts with GSD 1. 
-Nefrolithiasis can develop as a result of hyperuricemia, decreased urinary citrate excretion and 
increased urinary calcium extraction (due to renal tubular dysfunction). This condition can be 
treated with Allopurinol or Citrate supplementation. 
-Renal tubular acidosis develops due to hyperphosphaturia and loss of bicarbonate (as a result of 
proximal tubular dysfunction). These findings often resolve with better metabolic control. 
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- The natural course of renal function in GSDI shows a biphasic pattern (with a peak GFR in the 
midsecond decade) of hyperfiltration, later accompanied by microalbuminuria and overt 
proteïnuria, followed by a decline in GFR thereafter. Optimal metabolic control has a 
renoprotective effect on the development of microalbuminuria and a possible renoprotective 
effect on the development of proteïnuria in GSD 1 patiënts. A significant decrease in GFR was 
observed after starting ACE inhibitors. As proteïnuria and hypertension develops this may 
deteriorate the renal function leading to end-stage renal disease. Haemodialysis, continuous 
ambulatory peritoneal dialysis and renal transplantation are therapeutic options for end-stage 
renal disease. Regular analysis of blood, urine and renal function is obligatory.1,4,6 

Haematological disorders 
- Anaemia in GSD 1 patiënt can arise from iron, folic acid or vitamin B12 deficiency or from 
hepcidin production by a liver adenoma. After determination of the cause appropriate treatment 
can be started. 1 
- Coagulation disorders results from impaired platelet function (both aggregation and adhesion), 
causing epistaxis, easy bruising and menorrhagia. The prolonged bleeding time can be corrected by 
continuous glucose intake (either orally or intravenous). Use of DDAVP has also been reported to 
reduce bleeding complications. 2 

Gynaecological issues 
- Polycystic ovaries (PCO) is a common ultrasound finding in adolescent and adult female patiënts. 
However the other clinical features of polycystic ovary syndrome are generally not seen. Their 
effect on reproductive function is unclear, although it might affect ovulation and fertility in some 
women with GSD. 2 
- Menorrhagia and increased vaginal spotting has been known to occur due to the bleeding 
abnormalities. 2,3 
- Several successful pregnancies have been reported in patiënts with GSD 1, although specific risks 
are present. These include the occurrence of hypoglycaemia, possible increase in size and number 
of adenomas, or a further decrease in renal function and biochemical fluxes (hyperlipidemia, 
hyperuricemia). Because of the increase in carbohydrate requirements early in the pregnancy and 
the risks associated with hypoglycaemia regular blood glucose measurements are recommended. 
Besides this frequent follow-up evaluation of the biochemical targets is warranted and monitoring 
of lactate may also be beneficial in an attempt to maximize metabolic control. It is generally 
advised to cease treatment with ACE-inhibitors preconceptionally. A transient worsening of renal 
function during pregnancy is possibly caused by hemodynamic changes in pregnancy and the 
discontinuation of ACE-inhibitors. AT II-antagonists might serve as an alternative in this case. 
Metabolic deterioration during delivery can be a serious risk for the mother and child. Therefore 
frequent glucose controls and adequate treatment with glucose infusion are recommended during 
delivery.7 

Cardiovascular complications 
- Hyperlipedemia can be severe, although atherosclerosis and cardiovascular morbidity and 
mortality is infrequent. Skin xanthomas over the extremities and retinal changes can be found. 
Furthermore hypertriglyceridemia can increase the risk of pancreatitis. 1,2,5 
- Hypertension can arise as result of renal failure. Blood pressure should be measured at each 
outpatiënt visit. If ACE-inhibitors are insufficient effective in lowering the blood pressure additional 
blood pressure lowering medication should be started. 3,5 
- Pulmonary hypertension, which subsequently leads to progressive heart failure, may develop in 
the second decade or later. The etiology of pulmonary hypertension is not known. After the first 
decade monitoring by ECG and cardiac ultrasonography is recommended.1,2 

Bones and joints 
- Osteopenia is a known complication in GSD 1 patiënts. It is most likely caused by both decreased 
bone matrix formation and decreased bone mineralisation. This results in an increased risk of bone 
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fractures and vertebral collapse in elderly. The low-grade metabolic acidosis owing to 
hyperlacticacidemia and renal loss of calcium presumably contributes to the decreased bone 
mineralisation. There seems to be a trend to a decrease in bone mineral density in prepubertal 
patiënts during follow-up. Optimal metabolic control, adequate intake of calcium and vitamin D, 
and prevention/treatment of chronic lactaemia decreases this risk. Monitoring bone density by 
DEXA-scanning is recommended. 2,5,8 
- Gouty arthritis arises, usually after puberty, from long-term hyperurecemia. This can be 
prevented by the use of Allopurinol, since this reduce the level of uric acid. 2,3 

Abdominal pain 
In case of acute abdominal pain other causes such as polycystic ovaries, liver adenoma and 
pancreatitis should be investigated. Hence a CT-scan and laboratory research are indicated. 1,5 

Complications in GSD 1b 
- Gastro-intestinal problems. More than 75% of the GSD 1b patiënts show symptoms of 
inflammatory bowel disease (IBD), including oral and perianal infections and protracted diarrhoea. 
Faecal alpha-1-antitrypsine is a good marker for the degree of IBD activity. During episodes of 
severe IBD immunosuppressive medication or G-CSF can be given. 1,2,4 
- Immunodeficiency. Most patiënts with GSD 1b develop neutropenia and show neutrophil 
dysfunction before the age of 1 year. They suffer of frequent and severe infections which can 
affect the upper and lower respiratory tract, the skin, the urinary tract, or result in deep abscesses. 
In case of severe infections prophylactic antibiotics or G-CSF can be given.1,3,4 
- Splenomegaly occurs in about 35% of the patiënts with GSD 1b. This is probably due to 
extramedullary haematopoiesis and possibly a result of frequent infections. 
Monitoring of spleen size, by ultrasonography once a year, is recommend. 4 
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7 Consensus zorgpad Glycogeen Stapelingsziekte type 1 
Er werd consensus bereikt over dit zorgpad door de afdelingen metabole ziekten van de volgende 
Universitaire Medische Centra: 
 
Datum: 15 december 2011 
 
Kinderartsen: 

- Academisch Medisch Centrum, Amsterdam 

- Academisch Ziekenhuis Maastricht, Maastricht 

- Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam 

- Universitair Medisch Centrum Groningen 

- Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen 

- Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 steeds nieuwe inzichten worden ontdekt. 
De informatie in dit zorgpad kan dus verouderen en daarom wordt dit zorgpad, in opdracht van 
VKS, iedere 3-5 jaar aangepast aan de meest recente inzichten. 
 
Dit zorgpad is een afspraak tussen behandelaren en patiënten over hoe de optimale zorg bij 
Glycogeen Stapelingsziekte type 1 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. 
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