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1 Voorwoord 
Voor u heeft u het zorgpad voor Glycogeen Stapelingsziekte type 3 (GSD 3). 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 3 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 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 3 te maken hebben. Door concentratie van 
kennis en ervaringen met betrekking GSD 3 kan de meest optimale zorg aan patiënten met GSD 3 
worden geleverd. Daarnaast heeft het expertise centrum een belangrijke rol in onderzoek op 
gebied van GSD 3, 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 
3, hun naasten en overige betrokkenen. 
Indien er een expertise centrum in Nederland beschikbaar is dan wordt het sterk geadviseerd dat 
patiënten gemiddeld één maal 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 3 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 3” wordt afgekort tot “GSD 3”. Dit is een afkorting voor de 

Engelse term van het ziektebeeld “Glycogen Storage Disease type 3”. 
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2 Glycogeen Stapelingsziekte type 3 

2.1 Presentatie 

Symptomen en kenmerken bij presentatie 

GSD 3a (85% van de GSD 3 patiënten; enzymdeficiëntie in hepatocyten en myocyten) 
- Hepatomegalie door glycogeen- en vetstapeling en verhoogde levertransaminasen. 
- Ketotische hypoglycemie bij periode van vasten en/of ziek zijn. 
- Hyperlipidemie (verhoogd triglyceriden en cholesterol). 
- Groeiachterstand, vooral achterblijvende lengtegroei. 
- Milde motorische ontwikkelingsachterstand. 
- Milde hypotonie. 
- Perifere neuropathie 
- Soms cardiomyopathie. 
GSD 3b (15% van de GSD 3 patiënten; enzymdeficiëntie alleen in hepatocyten) 
- Hepatomegalie door glycogeen- en vetstapeling en verhoogde levertransaminasen. 
- Ketotische hypoglycemie bij periode van vasten en/of ziek zijn. 
- Hyperlipidemie (verhoogd triglyceriden en cholesterol). 
- Groeiachterstand, vooral achterblijvende lengtegroei. 

2.2 Diagnostiek 

Vaststellen diagnose GSD 3 

- Bij verdenking GSD 3: 

• Debranching enzym activiteit in leukocyten. 

• Bevestiging diagnose en differentiatie tussen GSD 3 a en b middels DNA-diagnostiek. 
- DNA-diagnostiek: 

• Verdenking GSD 3a: full-gene sequencing van het AGL-gen. 

• Verdenking GSD 3b: mutatie analyse in exon 3 van het AGL-gen. 

• Eventueel spier- en leverbiopt (stapeling afwijkend glycogeen en lage enzymactiviteit). 

Aanvullend onderzoek 

- Echo abdomen: lever grootte en aspect, splenomegalie. 
- Evaluatie cardiomyopathie door middel van ECG en echo cor. 
- Eventueel leverbiopt. 

Symptomen 
 

GSD 3 

Aanvullend 
onderzoek 

Dieet Kinderen 

Volwassenen 

Presentatie Diagnostiek Behandeling Begeleiding 

Medicatie 

Noodprotocol 
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2.3 Behandeling 

Dieet 

- Overdag: frequente maaltijden met een vastgestelde hoeveelheid complexe koolhydraten. 
- ’s Nachts: bij voorkeur continue volwaardige sondevoeding. Een alternatief is late avondvoeding 

en/of maïzena/glycosade. 
- Koolhydraten: 

• Bij voorkeur complexe, semi-lente en lente koolhydraten. 

• Ongekookte (rauwe) maïzena of glycosade, (hydrothermisch behandeld maïszetmeel met 
hoog amylopectine gehalte):  
Vanaf 2 jaar, overdag bij hoofd- en tussenmaaltijden, eventueel ’s nachts. 
Onder de 2 jaar is voorzichtigheid geboden in verband met de onrijpheid van het 
darmstelsel.  

• Lichte beperking van sacharose, fructose en lactose. 
- Eiwitten: bij patiënten met GSD 3a eiwit verrijkt dieet. 
- Vermijden van de zoetstoffen sorbitol en maltitol (geen beperking andere zoetstoffen). 

Medicatie 

Frequent gebruikt bij GSD 3 
- Bètablokkers: 

In geval van hypertrofische cardiomyopathie. 
CAVE: Bètablokkers kunnen symptomen van een hypoglycemieën uitlokken. 

- Vitamine D en calcium suppletie: 
Bij deficiënties voor een optimale botopbouw en bij osteopenie of osteoporose. 

- Vaccinatie: 

• Standaard vaccinaties volgens rijksvaccinatie programma. 

• Influenza vaccinaties (ter preventie van griep episodes). 

• Hepatitis B en C vaccinaties (ter preventie van levercarcinoom). 

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

• Geneesmiddelen die een hypoglycemie kunnen uitlokken. 

• Geneesmiddelen die veel 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 gebruik van sommige geneesmiddelen voorzichtigheid worden 

geboden ivm teratogenese. 

Noodprotocol 

- Voor elke patiënt wordt een individueel noodprotocol opgesteld. 

- Hierin staat voor ouders en patiënten: wanneer het noodprotocol van toepassing is, 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, of een operatie. 

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

Begeleiding 

Taak 

Zelfmanagement 

Coördinator 

Dieet 

Prikinstructie 
 

Laboratorium onderzoek 
 

Noodprotocol 
 

Groei 
 

Cognitieve ontwikkeling 

Leverproblemen 
 

Spierproblemen (GSD 3a) 
 

Botmassa 

Hartproblemen (GSD 3a) 
 

Sociale situatie 
 

Zelfstandigheid 
 

Erfelijkheid 
 

Behandelteam 

Patiënt en/of ouders 

Casemanager 
(b.v. kinderarts of diëtist) 

 
Hoofdbehandelaren 

Kinderarts Metabole Ziekten 

Behandelteam 

(Kinder)Psycholoog 
 

 

(Kinder)Fysiotherapeut /  
(Kinder)Neuroloog /  

Revalidatiearts 

Verpleegkundige 
 

Kindercardioloog 

Kindergastro-enteroloog 
 

Maatschappelijk werker 
 

(Kinder)Psycholoog 
 

Klinisch geneticus 
 

Medebehandelaren* 

Diëtist 

* 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 inschatten 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 de afspraken over de behandeling zo veel mogelijk op elkaar zijn afgestemd. 
• Deze taak kan worden vervuld door een (kinder)arts, de diëtist, (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. Indien van toepassing wordt ook de kinderarts in een niet-
academische ziekenhuis minimaal één maal per jaar geïnformeerd over de algehele gezondheid 
en het ziekteverloop. 

• Stelt de patiënt op de hoogte van de patiëntenvereniging (VKS) en de beschikbare 
patiënteninformatie; www.stofwisselingsziekten.nl 

• 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 3, zodat hij kan adviseren 
over eventuele effecten van diagnostiek en behandeling op GSD 3. 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 a 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. 
 
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 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 een bloedglucose bepaling en glucose 

dagcurve door een (gespecialiseerd) verpleegkundige of doktersassistent. 
○ In geval van prikangst overweeg inschakeling van pedagogisch medewerker inschakelen 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: 
○ Waarborgen van adequate koolhydraatintake door middel van glucose infuus. 
○ Controleren van glucose en ketonen. 
○ Anesthesie: Cave verminderde ademexcursie als gevolg van hepatomegalie. Cave combinatie 

anestheticum en myopathie (risico exacerbatie of rhabdomyolyse). 

Laboratorium onderzoek 

• Methode: 
○ Globaal wordt het onderstaande schema aangehouden. Op sleutelmomenten, zoals bij ziek 

zijn en dieet veranderingen, zullen frequentere controles nodig zijn: 
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Leeftijd  Frequentie 
0 – 3 jaar  4 á 6 x per jaar 
3 – 5 jaar  2 á 4 x per jaar 
5 – 10 jaar 1 á 2 x per jaar 
>10 jaar  1 á per jaar 

 
○ Metabole instelling: 

- Urine ketonen (‘s ochtends) en bloedglucose (’s nachts). 

- Cholesterol en triglyceriden. 
○ Overig routine laboratorium onderzoek: 

- Leverwaarden: transaminases, albumine, stolling, bilirubine en op indicatie AFP. 

- Vitamine D en calcium. 

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

hen worden besproken. 

Groei 

• Problemen: 
○ Groeiachterstand (m.n. lengtegroei) vooral bij slechte metabole instelling. 
○ Risico op obesitas als gevolg van overbehandeling (te veel koolhydraat intake), dan wel bij 

afwijkende lengtegroei of verminderde activiteit. 

• Methode: 
○ Lengte en gewicht meten bij poliklinische controle, groeicurve bijhouden. 
○ Bepalen botleeftijd globaal één keer per 1 à 2 jaar. 

• Beleid: 
○ Bij afwijkende groeicurve metabole instelling verbeteren, bijvoorbeeld door aanpassen van 

het dieet en/of nachtelijke sondevoeding. 
○ Streven naar gewicht tussen 0 en +2 SD en naar een lengte rond 0 SD. 

Cognitieve en sociale ontwikkeling 

• Problemen: 
○ Risico op (blijvende) cerebrale schade na een (ernstige) hypoglycemie. 
○ Bij goede metabole instelling zonder (ernstige) hypoglycemieën is een normale cognitieve 

ontwikkeling te verwachten. 
○ De sociale ontwikkeling kan achterlopen als gevolg van chronische ziekte en het intensieve 

dieet. 

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

• Beleid: 
○ Preventie van hypoglycemieën door middel van het dieet. 

• Doorverwijzing: 
○ Bij afwijkende cognitieve of sociale ontwikkeling doorverwijzen naar kinderpsycholoog voor 

evaluatie en begeleiding. 

Botmassa 

• Probleem: 
○ Verminderde botmatrixformatie en verminderde botmineralisatie kan leiden tot osteopenie 

en osteoporose, m.n. bij slechte metabole instelling. 
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• Methode: 
○ DEXA-scan: globaal 1 keer per 2 à 3 jaar, vanaf 4 jarige leeftijd. 

Interpretatie DEXA-scan: < -1 SD: osteopenie, < -2 SD: osteoporose. 
○ Laboratorium onderzoek: calcium en vitamine D. 

• Beleid: 
○ Optimale metabole instelling voor een betere botopbouw en mineralisatie. 
○ Adequate intake van calcium en vitamine D waarborgen door middel van dieetaanpassingen 

en  zo nodig suppletie. 
○ Bij niet-optimale metabole instelling intensiveren begeleiding door diëtist. 

Leverproblemen 

• Problemen: 
○ Hepatomegalie als gevolg van glycogeen stapeling. 
○ Levercirrose en leverfalen met hypoalbuminemie, stollingsstoornissen en 

hyperbilirubinemie. 
○ Zelden leveradenomen. 

• Methode: 
○ Echo abdomen: grootte, aspect, adenomen (globaal elke 1 à 2 jaar). 
○ Controle transaminase en synthesefunctie (volgens schema laboratorium onderzoek). 

• Beleid: 
○ Nastreven optimale metabole instelling. 

Spierproblemen (GSD 3a) 

• Problemen: 
○ Milde motorische ontwikkelingsachterstand. 
○ Milde spierzwakte. 
○ Hypermobiliteit en standafwijkingen (malalignement). 
○ Polyneuropathie (met name op volwassen leeftijd). 

• Methode: 
○ Evaluatie van motorische ontwikkeling, spierzwakte, hypermobiliteit en standafwijkingen 

door middel van anamnese en lichamelijk onderzoek. 

• Beleid: 
○ Bij motorische ontwikkelingsachterstand en spierzwakte begeleiding door 

(kinder)fysiotherapeut, (kinder)neuroloog en/of revalidatiearts. 

Hartproblemen 

• Problemen: 
○ Ventriculaire en septum hypertrofie komt vaak voor. 
○ In sommige gevallen ontstaat er (hypertrofische) cardiomyopathie met als gevolg hartfalen 

en risico op hartritmestoornissen op latere leeftijd. 
○ Hyperlipidemie (triglyceriden, cholesterol) geeft potentieel risico op arteriosclerose. 

• Methode: 
○ Echo cor: wanddikte, ventrikel massa en systolische functie. 

- GSD 3a: bij diagnose en globaal elke 1 à 2 jaar. 

- GSD 3b: bij diagnose en globaal elke 5 jaar. 
○ ECG: elke 2 jaar en bij klinische symptomen. 
○ Controle triglyceriden, cholesterol , NT-pro BNP, CK en CK-MB. 
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• Beleid: 
○ Er is geen inspanningsbeperking. 
○ In geval van (ventriculaire) hypertrofie of cardiomyopathie doorverwijzen naar 

kindercardioloog. 

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 3 

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

• Beleid: 
○ Patiënt en/of ouders attenderen op de 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. 
○ Bij behoefte aan extra steun of begeleiding doorverwijzen naar maatschappelijk werk of 

psycholoog. Soms bestaan er binnen een Universitair Medisch Centrum specifieke cursussen 
voor omgang met chronische ziekten. 

Zelfstandigheid van de patiënt 

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

ziekte en behandeling van ouders naar kind. 

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

informatie verstrekking over GSD 3. 
○ Begeleiding van ouders bij het loslaten van de verantwoordelijkheid door middel van 

bespreekbaar maken bij poliklinische controle. 
○ Indien extra begeleiding voor ouders of kind gewenst is doorverwijzing naar psycholoog of 

maatschappelijk werker overwegen. 

Erfelijkheid 

• Beleid: 
○ Informatie geven over erfelijkheid van GSD 3. 

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

tot de gezins- of familiesituatie overweeg doorverwijzing 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 worden vaak gecombineerd met controle bij de kinderarts en worden 

verder op de individuele behoefte afgestemd. In de eerste jaren zal er veel contact zijn met de 
diëtist (globaal 6 à 12 x per jaar) daarna zal de frequentie worden afgebouwd (globaal 2 à  4 x 
per jaar). Als er tussen de controles nog vragen zijn met betrekking tot het dieet kan er 
telefonisch of per mail contact worden opgenomen met de diëtist. 
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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 3. 
○ 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: 
○ Probleem: 

- Over- of ondergewicht als gevolg van afwijkend voedingspatroon. 

- Achterblijvende lengtegroei als gevolg van o.a. slechte metabole instelling. 
○ Beleid:  

- Bij afwijkende voedingstoestand (overgewicht) dieet hierop aanpassen. 

- Bij afwijkende lengtegroei verbeteren metabole instelling door optimaal 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  

3.5 Overige betrokken zorgverleners 

Huisarts 

• De behandeling van GSD 3 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 3 door de kinderarts. 

• De huisarts kan informatie inwinnen bij de kinderarts als er klachten zijn die mogelijk verband 
kunnen houden met GSD 3. 
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• De huisarts informeert de kinderarts bij diagnose van andere ziektebeelden en grote 
beleidswijzigingen die mogelijk van invloed kunnen zijn op GSD 3. 

Kinderarts in een niet academisch ziekenhuis 

• De behandeling van GSD 3 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 3. Behandeling vindt dan plaats volgens het 

noodprotocol en in overleg met de behandelend kinderarts metabole ziekten. 
○ Acute situaties en klachten die niet gerelateerd zijn aan GSD 3. 

• 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 3. 
○ 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 kinderarts metabole ziekten hierover door de opnemend 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 3. 

• 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 3 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 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 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. 

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

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

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

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

Begeleiding 

Taak 

Zelfmanagement 

Coördinator 

Dieet 

Noodprotocol 

Leverproblemen 

Laboratorium onderzoek 
 

Botmassa 
 

Spierproblemen (GSD 3a) 
 

Hartproblemen (GSD 3a) 
 

Sociale situatie 
 

Cognitie / Sociale vaardigheid 
 

Zwangerschap 
 

Erfelijkheid 
 

Hoofdbehandelaar 

Behandelteam 

Patiënt 

Casemanager 
(b.v. internist of diëtist) 

Internist Metabole Ziekten 

Cardioloog 
 

Behandelteam 

Chirurg / Gastro-enteroloog 

Neuroloog 
Fysiotherapeut 
Revalidatie arts 

Maatschappelijk werker 
 

 

Gynaecoloog 
 

 

Psycholoog 
 

Klinisch geneticus 
 

Medebehandelaren* 
 

Diëtist 

* 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, 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. Indien van toepassing wordt ook de internist in een niet-
academisch ziekenhuis ongeveer één maal per jaar geïnformeerd over de algehele gezondheid 
en het ziekteverloop. 

• Stelt de patiënt op de hoogte van de patiëntenvereniging (VKS) en de beschikbare 
patiënteninformatie en de patiëntenvereniging; www.stofwisselingsziekten.nl 

• Is proactief betrokken bij opnames voor andere redenen dan GSD 3, zodat hij kan adviseren 
over eventuele effecten van diagnostiek en behandeling op GSD 3. 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 er naast de benodigde onderzoeken ook 
veel aandacht worden besteedt aan de metabole instelling en het dieet. 
 
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 van belang: 



 

  December 2011 19 

Dieet en metabole instelling 

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

• Beleid: 
○ Geven van informatie met betrekking tot het ziektebeeld en dieet. 
○ Bespreken van de eventuele dieetproblemen en geven van adviezen. 
○ Bespreken van de metabole instelling, onder andere op basis van de labuitslagen. 

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: 
○ Waarborgen van adequate koolhydraatintake door middel van glucose infuus. 
○ Controleren van glucose en ketonen. 
○ Anesthesie: Cave verminderde ademexcursie als gevolg van hepatomegalie. 

Cave combinatie anestheticum en myopathie (risico exacerbatie of rhabdomyolyse). 

Laboratorium onderzoek 

• Methode: 
○ Frequentie: globaal 1 keer per 1 à 2 jaar  

- Op sleutelmomenten, zoals bij ziek zijn en dieetveranderingen, zullen frequentere 
controles nodig zijn. 

Overweeg de onderstaande onderzoeken: 
○ Monitoren van de metabole instelling: 

- Urine ketonen (‘s ochtends) en bloedglucose (’s nachts). 

- Cholesterol en triglyceriden. 
○ Overig routine laboratorium onderzoek: 

- Leverwaarden: transaminases, albumine, stolling, bilirubine en op indicatie AFP. 

- Vitamine D en calcium. 

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

besproken 

Leverproblemen 

• Problemen: 
○ Hepatomegalie als gevolg van glycogeen stapeling (bij slechte metabole instelling) 
○ Levercirrose en leverfalen met hypoalbuminemie, stollingsstoornissen en 

hyperbilirubinemie. 
○ Lever carcinoom, mogelijk als gevolg van levercirrose. 
○ Zelden lever adenomen. 

• Methode: 
○ Echo abdomen (grootte, aspect, adenomen): 1 x per 2 jaar of vaker op indicatie. 
○ CT/MRI abdomen (grootte, aspect, adenomen, levercirrose): op indicatie. 
○ Controle transaminasen, synthesefunctie en AFP: bij laboratorium controle. 
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• Beleid: 
○ Bij levercirrose doorverwijzing naar gastro-enteroloog. 
○ Bij eind stadium leverfalen: levertransplantatie. 
○ Bij verdenking levercarcinoom: partiële leverresectie of levertransplantatie. 
○ Bij indicatie voor (partiële) leverresectie of levertransplantatie doorverwijzing naar centrum 

voor hepatobilaire chirurgie. 

Spierproblemen 

• Problemen: 
○ Proximale en distale symmetrische spierzwakte, langzaam progressief. 

• Methode:  
○ Evaluatie van spierzwakte en neuropathie via anamnese en lichamelijk onderzoek. 

• Beleid: 
○ Bij afwijkingen doorverwijzen naar neuroloog, fysiotherapeut en/of revalidatiearts. 

Hartproblemen 

• Problemen: 
○ Ventriculaire en septum hypertrofie kan voorkomen. 
○ In sommige gevallen ontstaat er cardiomyopathie met risico op hartritmestoornissen. 
○ Hyperlipidemie (triglyceriden en cholesterol) geeft potentieel risico op arteriosclerose. 

• Methode: 
○ Echo cor: wanddikte, ventrikel massa en systolische functie. 

- GSD 3a: globaal 1 à 2 jaar. 

- GSD 3b: globaal iedere 5 jaar. 
○ ECG: globaal iedere 2 jaar en bij klinische symptomen. 
○ Laboratorium onderzoek: triglyceriden, cholesterol, NT-proBNP, CK en CK-mb. 

• Beleid: 
○ Geen inspanningsbeperking. 
○ Bij (ventriculaire) hypertrofie of cardiomyopathie doorwijzen naar cardioloog. 

Botmassa 

• Probleem: 
○ Verminderde botmatrixformatie en verminderde botmineralisatie kan leiden tot osteopenie 

en osteoporose, m.n. bij slechte metabole instelling. 

• Methode: 
○ DEXA-scan: globaal1 x per 2 à 5 jaar. 

Interpretatie: volgens CBO richtlijn osteoporose. 
○ Controle: vitamine D en calcium (bij laboratorium controle). 

• Beleid: 
○ Optimale metabole instelling → optimale botopbouw en mineralisatie. 
○ Adequate intake van calcium en vitamine D waarborgen, zo nodig suppleren. 
○ Bij niet-optimale metabole instelling intensiveren begeleiding door diëtist. 
○ Bij onvoldoende intake calcium en vitamine D intensiveren begeleiding door diëtist en zo 

nodig suppleren. 

Cognitie en sociale vaardigheden 

• Problemen: 
○ Bij (ernstige) hypoglycemie is er een risico op blijvende cerebrale schade. 
○ Bij goede metabole instelling zonder (ernstige) hypoglycemieën is een normale cognitieve 

ontwikkeling te verwachten. 
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• Methode: 
○ Anamnese van de patiënt. 

• Doorverwijzing: 
○ Bij afwijkende cognitie of sociale vaardigheid doorverwijzen naar psycholoog voor evaluatie 

en begeleiding. 

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 3 

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

• Beleid: 
○ Patiënt attenderen op tips en adviezen vanuit 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 of 

psycholoog. 

Graviditeit en Fertiliteit 

• Problemen: 
○ Verhoogd risico op polycysteuze ovaria (PCO), normale fertiliteit. 
○ Risico voor foetus tijdens graviditeit: hypoglycemie bij slechte metabole instelling. 
○ Risico voor moeder tijdens graviditeit: hypoglycemie, slechte metabole instelling, toename 

leveradenomen, hypertriglyceridemie. 
○ Eventueel aanwezigheid myopathie en cardiomyopathie. 

• Beleid: 
○ Adviezen met betrekking tot zwangerschapswens. 

- Nastreven optimale metabole controle bij zwangerschapswens. 
○ Adviezen met betrekking tot de graviditeit: 

- Standaard begeleiding door gynaecoloog. 

- Regelmatig bloedglucose en ketonen controle. 

- Aanpassen dieet aan veranderde metabole situatie. 

- Evaluatie medicatie gebruik door internist en gynaecoloog. 

- Consult cardioloog ivm kans op cardiomyopathie. 
○ Adviezen met betrekking tot de partus: 

- Opstellen van een multidisciplinair zorgteam voor de bevalling: internist metabole ziekten 
(coördineert en informeert); gynaecoloog, diëtist. 

- Informatiebrief voor gynaecoloog: 

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

 Monitoren op mogelijke ontregeling door controleren parameters: bloedcontroles en 
fysische controle. 

- Overweeg een primaire sectio caeserae bij ernstige myopathie en/of ernstige 
cardiomyopathie. 

○ Bijzonderheden rondom borstvoeding: 

- Borstvoeding is toegestaan bij een adequate koolhydraat intake. 

- Evaluatie medicatie gebruik door internist, gynaecoloog en zo nodig kinderarts. 
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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 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 of eetproblemen. 
○ Beoordelen van volwaardigheid van het dieet. 

• Beleid: 
○ Geven van informatie met betrekking tot het ziektebeeld en dieet. 
○ Begeleiden van de patiënt bij het volgen van het dieet bij GSD 3. 
○ 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 bij het zoeken van toegestane voedingsmiddelen en alternatieven. 

Overige aandachtspunten 

• Voedingstoestand: 
○ Probleem: Overgewicht (of ondergewicht) als gevolg van afwijkend voedingspatroon. 
○ Beleid: Bij afwijkende voedingstoestand dieet hierop aanpassen. 

• 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:. Maken van op het individu gericht noodprotocol. 

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

• Zwangerschap: 
○ Methode: Vragen naar problemen bij de zwangerschap, bijvoorbeeld overgeven en 

calorische intake. 
○ Beleid: Adviezen geven met betrekking tot eventuele dieetaanpassingen. 
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4.5 Overige betrokken zorgverleners 

Huisarts 

• De behandeling van GSD 3 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 3 door de internist. 

• De huisarts kan informatie inwinnen bij de internist als er klachten zijn die mogelijk verband 
kunnen houden met GSD 3. 

• De huisarts informeert de internist bij diagnose van andere ziektebeelden en grote 
beleidswijzigingen die mogelijk van invloed kunnen zijn op GSD 3. 

Internist in een niet academisch ziekenhuis 

• De behandeling van GSD 3 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 3. 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 3. 

• 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 3. 
○ 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 GSD 3. 

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

Diëtist in een niet academisch ziekenhuis 

• De dieetbehandeling van patiënten met GSD 3 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. 
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• Indien is gekozen voor contact met een diëtist in een niet academisch ziekenhuis dan is de 
informatie overdracht als volgt: 
○ De diëtist in het Universitair Medisch Centrum informeert de diëtist in het niet academisch 

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

het dieet en andere relevante aspecten. 

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 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 GSD3, eventueel via de dienstdoend 
algemeen kinderarts. 

- De leden van het multidisciplinaire behandelteam zijn aanwezig in of beschikbaar voor het 
Universitair Medisch Centrum. 
 
De volgende zorgspecialisten zijn standaard bij het zorgtraject betrokken: 

• Arts Metabole ziekten 

• Diëtist 
 
De volgende zorgspecialisten zijn op consultbasis bij het zorgtraject betrokken: 

• (Kinder)Cardioloog  •     (Kinder)Chirurg 

• (Kinder)Fysiotherapeut  •     (Kinder)Gastro-enteroloog 

• (Kinder)Neuroloog   •     (Kinder)Psycholoog 

• 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, 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 3 – 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 3 

Glycogen Storage Disease type 3 (GSD 3, MIM 232400) is an autosomal recessive disorder due to 
deficiency of the glycogen debranching enzyme (GDE) which leads to excessive amounts of 
abnormally structured glycogen in liver and muscle. 1,2Type IIIa affects both liver and muscle cells 
(approximately 85% of patiënts with GSD 3), whereas type IIIb affects only liver cells 
(approximately 15% of patiënts with GSD 3). GSD 3c and IIId are extremely rare. 1,2 The estimated 
prevalence is 1 in 100.000.3 
Accumulation of glycogen with an abnormal structure in liver cells leads to hepatomegaly. The 
inability to mobilize liver glycogen may lead to hypoglycaemia and ketosis during (prolonged) 
fasting. These features arise predominantly at childhood, next to growth retardation, increased 
livertransaminses and hyperlipidemia. During childhood muscle sign are usually limited to minimal 
non-progressive hypotonia or mild delay of motor milestones.1,2 Hypermobility and alignment 
disorders can arise due to weakness. 
Hepatic features typically improve with age, although progressive liver disease, including liver 
fibrosis, cirrhosis, adenomas and carcinoma, can occur.3 Slow progressive skeletal myopathy 
becomes prominent in the third or fourth decade and can give rise to weakness and wasting of 
trunk, proximal and distal muscles. Peripheral neuropathy may contribute to this.3 
Hypertrophic cardiomyopathy is detectable in many patiënts with myopathy.2 In addition 
osteoporosis and polycystic ovaries are commonly seen in patiënts with GSD 3.4 
The diagnosis of GSD 3 is based on enzyme studies of liver and muscle tissue or leukocytes in 
combination with DNA mutation analysis. Mutations of GSD 3a are found throughout the AGL gene 
(which encodes for GDE), whereas mutations causing GSD 3b are limited to exon 3 of the AGL 
gene.2,3 

Treatment 

The treatment in patiënts with GSD 3 consists mainly of frequent feeding and in GSD 3a patiënts a 
protein rich diet. Continuous nocturnal gastric drip feeding (or late evening meals) can be used in 
infancy. Uncooked cornstarch, as a long-lasting source of carbohydrates, can be introduced at the 
end of the first year. The use of complex carbohydrates is preferred over simple sugars. 1-4 Blood 
glucose (and urine ketosis) should be monitored during illness, with changes in diet, in exercise 
routines and at random (to detect asymptomatic hypoglycaemia). Moreover an individual 
emergency protocol is obligatory. 4 
A small number of medications are used to correct or improve the complications. Beta blockers can 
be used in case of hypertrophic cardiomyopathy. Statines can be used to correct hyperlipidemia, 
only after optimizing dietary treatment. Both should be used with care since they can respectively 
mask hypoglycemia and exacerbate myopathy. Supplementation of calcium and vitamin D can 
improve bone mineralisation. 3,4 
In case of surgery glucose intake should be assured and coagulation needs to be checked and 
corrected. Myopathy might be affected by anaesthesia, therefore non-depolarizing agents and 
succinylcholine should be used with care.4 

Complications 

Hepatic disorders 
During childhood hepatomegaly and elevated liver transaminases predominate. Liver cirrhosis and 
(end stage) liver failure, accompanied by a prolonged protombin time and low albumin, can occur 
after regression of the childhood hepatomegaly. Hepatic adenomas are rarely seen in Dutch GSD 3 
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patiënts. Hepatocellular carcinoma can occur, even without alteration of AFP or CEA, possibly as a 
result of liver cirrhosis. Echographic evaluation is required every 1 or 2 years and for further 
investigation of abnormalities MRI scanning is preferred. Liver transplant is not necessary as long 
as liver synthesis function is normal, it should be considered in advanced liver failure only.4 

Myopathy 
In children symptoms are usually mild or absent. Subtle motor delay, hypotonia, mild 
nonprogressive weakness, hypermobility and aberrant alignment have been described.  
In adults proximal and distal weakness, exacerbated by distal neuropathy often arises, starting in 
the 3rd or 4th decade.1,2 Physical therapy for alteration in alignment, assessment of strength and 
endurance and gross and fine motor testing are required, assessing the need of interventions, 
orthesis, individualized exercise programs or function adaptation.4 

Cardiovascular complications 
Glycogen deposition in the cardiac muscle can lead to left ventricular hypertrophy. Only a small 
fraction will develop cardiomyopathy and consequently congestive heart failure. Arrhythmias can 
occur although limited knowledge is available. Echographic evaluation should be performed at 
diagnosis and every 1 or 2 years (and every 5 years in GSD 3b). Electrocardiography is required 
every 2 years and more often in case of clinical symptoms. 
Hypercholesterolemia and hypertriglyceridemia, occurring with GSD 3, are well known risk factors 
for atherosclerosis. Yet there is limited data about the consequences of this hyperlipedemia in 
patiënts with GSD 3.4 

Gynaecological issues 
Polycystic ovaries are common in GSD 3, although this rarely generates symptoms. 
Fertility is not known to be affected. Optimal metabolic control should be reached before 
pregnancy. Hypoglycaemia should be avoided during pregnancy, especially considering the 
increased glucose need. During and after delivery intravenous glucose administration is 
mandatory. 4  

Osteoporosis 
Osteopenia and osteoporosis might be caused by the combination of muscle weakness in GSD 3a, 
abnormal metabolic environment (acidosis) and suboptimal nutrition. Sufficient calcium and 
vitamin D is essential.3 
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7 Consensus zorgpad Glycogeen Stapelingsziekte type 3 
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, 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 er steeds nieuwe inzichten worden 
ontdekt. De informatie in dit zorgpad kan dus verouderen en daarom wordt dit zorgpad, in 
opdracht van VKS, iedere 3-5 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 3 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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