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1 Voorwoord 
Voor u heeft u het zorgpad voor Maple Syrup Urine Disease. 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 Maple Syrup Urine Disease en de 
patiëntenvereniging. Het geeft de consensus weer die is bereikt door de kinderartsen metabole 
ziekten en de internisten metabole ziekten. 
In dit zorgpad wordt de beste medische zorg zoveel mogelijk gebaseerd op de meest recente 
gegevens uit wetenschappelijk onderzoek, in combinatie met de ervaringen van een groep experts. 
Voor de gegeven adviezen is waar mogelijk een ‘level of evidence’ aangegeven. Hierbij is gebruik 
gemaakt van de indeling zoals aangegeven op de website van het CBO 
(http://www.cbo.nl/thema/Richtlijnen/EBRO-handleiding/A-Levels-of-evidence/). De levels 
variëren van niveau 1, het hoogste level, tot niveau 4. 
 
Het zorgtraject wordt weergegeven in een stroomschema, waarna de verschillende onderdelen 
worden besproken. Het is belangrijk te realiseren dat het een algemene richtlijn is en dat er goede 
redenen kunnen zijn om, in overleg, bij individuele patiënten hiervan af te wijken. Ook kunnen 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 Maple Syrup Urine Disease te maken hebben. 
Door concentratie van kennis en ervaringen met betrekking tot Maple Syrup Urine Disease kan de 
meest optimale zorg aan patiënten met Maple Syrup Urine Disease worden geleverd. Daarnaast 
heeft het expertise centrum een belangrijke rol in onderzoek op gebied van Maple Syrup Urine 
Disease, 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 
Maple Syrup Urine Disease, hun naasten en overige betrokkenen. 
Indien er een expertise centrum in Nederland beschikbaar is, wordt sterk geadviseerd dat alle 
patiënten eens in de één à twee jaar het expertise centrum te bezoeken voor controle. De lokale 
specialist (kinderarts metabole ziekten of internist metabole ziekten) blijft in principe 
verantwoordelijk voor de directe zorg voor de patiënt. Hierbij kan altijd overleg plaatsvinden met 
en advies worden gevraagd aan het expertise centrum. 
Uiteraard dient ervoor gewaakt te worden dat in beide centra dezelfde onderzoeken nodeloos 
herhaald worden. Dit geldt uiteraard des te sterker als het invasieve of belastende onderzoeken 
betreft. Hiervoor zijn heldere onderlinge afspraken en afstemming noodzakelijk. 

http://www.cbo.nl/thema/Richtlijnen/EBRO-handleiding/A-Levels-of-evidence/
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1.2 Patiëntenvereniging 
Dit zorgpad is ontwikkeld in opdracht van VKS (patiëntenvereniging voor Volwassenen en Kinderen 
met Stofwisselingsziekten). VKS draagt er zorg voor dat dit zorgpad elke 3 tot 5 jaar wordt 
bijgewerkt, zodat steeds de meest actuele informatie met betrekking tot Maple Syrup Urine 
Disease 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. 

• Waar staat “(kinder)neuroloog” wordt “(kinder)neuroloog metabole ziekten” bedoeld. 

• “Maple Syrup Urine Disease” wordt afgekort tot “MSUD”. 
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2 Maple Syrup Urine Disease 

Maple Syrup Urine Disease (MSUD OMIM #248600) is een zeldzame erfelijke stoornis veroorzaakt 
door een defect in het enzymcomplex vertakte keten ketozuur dehydrogenase (Branched-chain-2 
keto acid dehydrogenase, BCKD, EC 1.2.4.4). Het enzymcomplex zorgt voor de eerste stap in de 
afbraak van de aminozuren leucine, isoleucine en valine. Verstoring hiervan zorgt biochemisch 
voor verhoogde waarden van deze aminozuren en metabolieten in weefsel en plasma waarbij in 
het bijzonder leucine en 2-ketoisocaproiczuur neurotoxisch zijn (Saudubray et al., 2011). 
Er zijn verschillende vormen te onderscheiden waarin de ziekte zich kan presenteren. Klassiek is de 
neonatale presentatie met progressieve neurologische afwijkingen met voedingsproblemen, 
hersenoedeem en coma. Daarnaast zijn er een milde en een intermitterende vorm met 
psychomotore retardatie en wisselende neurologisch afwijkingen en soms ketoacidotische 
ontregeling. Er kan zich een tonusregulatiestoornis voordoen, en de urine kan een specifieke geur 
hebben (maple syrup). Anders dan bij de andere klassieke organoacidurieën worden bij 
routinediagnostiek, met uitzondering van ketose, vaak geen of minimale afwijkingen gevonden. Na 
ontsporing en bij slechte metabole instelling kan blijvende hersenschade optreden waardoor 
ontwikkelingsachterstand en bewegingsbeperkingen optreden (Saudubray et al., 2011). 
Sinds 2007 worden in Nederland alle pasgeborenen gescreend op MSUD door middel van de 
hielprik. Vroege diagnose en het opvolgen van de therapeutische interventies verminderen 
neonatale mortaliteit en verbeteren de neurologische en cognitieve uitkomst voor de meerderheid 
van de kinderen met MSUD (Heldt et al., 2005;Simon et al., 2006;Strauss et al., 2010). De 
behandeling van MSUD bestaat uit een natuurlijk eiwitbeperkt dieet, zo nodig aangevuld met een 
specifiek aminozuurpreparaat en een noodprotocol voor katabole situaties. Er wordt zo nodig 
suppletie gegeven van isoleucine en valine. In zeer zeldzame gevallen is er sprake van thiamine 
responsiviteit waarbij behandeling met vitamine B1 afdoende is (Strauss et al., 2009;Zschocke and 
Hoffmann, 2004). 
MSUD wordt autosomaal recessief overgeërfd. De prevalentie van MSUD wordt geschat op 1 op 
185.000 (Strauss et al., 2009). 
In de afgelopen jaren is door wetenschappelijk onderzoek meer inzicht verkregen in wat de beste 
metabole instelling is voor de optimale cognitieve ontwikkeling van deze patiënten. In dit zorgpad 
worden daarom aangescherpte streefwaarden geadviseerd, zoals aangegeven in de internationale 
literatuur. 

2.1 Presentatie 

Hielprikscreening 

Plasma aminozuur analyse door tandem massa spectrometrie. 
Afwijkend indien leucine ≥ 400 μmol/L én valine ≥ 400 μmol/L. 
 

Presentatie Diagnostiek Behandeling Begeleiding 

Symptomen Aanvullend 
onderzoek 

Hielprik MSUD 
 

Dieet Kinderen 

Volwassenen Medicatie 

Noodprotocol 
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Let op: Bij prematuren kan een fout-positieve uitslag worden gevonden t.g.v. onrijpheid van BCKD. 
Daarentegen kan bij intermitterende en intermediaire vormen van MSUD de diagnose gemist 
worden bij de hielprik door nog partieel actief enzymcomplex. 
Ten tijde van de hielprikscreening zijn sommige patiënten al symptomatisch. Er is dan sprake van 
de klassieke vorm. 

Symptomen bij presentatie van ongescreende patiënten 

Klassieke vorm: 
 Presentatie altijd op neonatale leeftijd. 
 Prikkelbaarheid, voedingsproblemen, encefalopathie met lethargie, apnoes, opistotonus en 

ongecontroleerde bewegingen (“fencing” en “bicycling”), gevolgd door coma. Maple Syrup geur 
in cerumen en urine. 

 Laboratorium afwijkingen: Verhoogde concentraties van aminozuren leucine, isoleucine, valine 
en allo-isoleucine (aantoonbaar ⁺∕₋ 12-24 uur post partum bij een normale eiwitintake). 

Milde vorm: 
 Leeftijd van presenteren variabel, klassiek tussen de 5 maanden en 7 jaar. 
 Groei achterstand. 
 Voedingsproblemen. 
 Irritatie. 
 Ontwikkelingsachterstand. 
 Encefalopathie tijdens ziekte. 
 Maple Syrup geur. 

Intermitterende vorm: 
 Leeftijd van presenteren variabel 

• Normale groei en ontwikkeling. 

• Episodes van klachten, vaak uitgelokt door katabolisme of overmatige eiwitinname. 

Thiamine responsieve vorm: 
 Zeer zelden beschreven. 
 Leeftijd van presenteren en klinisch beeld gelijk aan de milde vorm. 

2.2 Diagnostiek 

• Plasma aminozuur analyse: Verhoogd leucine, valine, isoleucine en alloisoleucine. 

• Urine organische zuren analyse: vertakte keten oxo- en hydroxizuren, 2-OH-isovaleriaanzuur, 2-
oxoisocaproiczuur. 

• DNA-diagnostiek, mutatie-analyse: 
○ MSUD type 1a: BCKDHA (E1α). 
○ MSUD type 1b: BCKDHB (E1β). 
○ MSUD type 2: DBT (E2). 

Aanvullend onderzoek 

• Op indicatie. 

• Onderzoek naar MSUD bij ongescreende broertjes/zusjes. 

Niveau 3 De BCKD enzymactiviteit is in personen met de klassieke vorm van MSUD kleiner dan 3% in 
vergelijking tot de controle groep. Bij patiënten met de milde of intermitterende vorm varieert 
de enzym activiteit tussen de 3 en 40%. 
(Strauss et al., 2009) 
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2.3 Behandeling 
De behandeling van patiënten met MSUD bestaat uit een natuurlijk eiwitbeperkt dieet, suppletie 
van isoleucine en valine en een individueel noodprotocol. 
 
De doelen van de behandeling zijn: 
 Handhaving van leucine spiegel < 200 μmol ter voorkoming van neurologische schade. 
 Suppletie van voldoende isoleucine en valine (zie streefwaarden). Tolerantie van isoleucine en 

valine is hoger dan van leucine. Verhoogde leucine waarden zullen alleen verlaagd kunnen 
worden als plasma isoleucine en valine hoog genoeg zijn. 

 Goede groei- en voedingstoestand handhaven of bereiken. 
 Katabolisme als oorzaak voor ontregeling voorkomen of zo snel mogelijk opheffen. 
 Ondersteuning en behandeling bij neurologische problemen. 

Dieet 

Eiwitbeperkt dieet 
Het voornaamste doel van het natuurlijk eiwitbeperkte dieet is om hoge plasma waarden van 
leucine tegen te gaan waardoor neurotoxische schade kan worden voorkomen. Leucine, isoleucine 
en valine zijn essentiële aminozuren en komen voor in alle eiwit bevattende voedingsmiddelen. 
Het beperken van deze aminozuren is alleen te realiseren door een beperking van de totale 
hoeveelheid natuurlijk eiwit. Om deficiëntie van essentiële eiwitten te voorkomen, wordt bij een 
streng eiwitbeperkt dieet een specifiek aminozuurpreparaat gegeven. Dit bevat essentiële 
aminozuren, zonder leucine, isoleucine en valine. 
Tolerantie voor isoleucine en valine is hoger dan voor leucine. Verhoogde leucine waarden zullen 
alleen verlaagd kunnen worden als plasma isoleucine en valine hoog genoeg zijn. Bij de meeste 
patiënten is suppletie van isoleucine en valine geïndiceerd. Een te geringe eiwitinname leidt tot 
een katabole voedingstoestand met failure to thrive, gewichtsverlies, huidafwijkingen en een 
verhoogde kans op een ontregeling van het metabolisme. 
De tolerantie voor natuurlijk eiwit is afhankelijk van de mate van enzymdeficiëntie, de leeftijd en 
de gezondheidsstatus van de patiënt. De benodigde hoeveelheid eiwit (natuurlijk eiwit en 
aminozuren suppletie) wordt bepaald aan de hand van de totale eiwitbehoefte voor de leeftijd en 
het gewicht. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van de groei (gewicht, lengte en hoofdomtrek) 
en laboratorium onderzoek. Hierbij wordt gestreefd naar het handhaven van de normaalwaarden 
van de aminozuren. (Carbasius Weber et al., 2011). 

Vet en koolhydraten 
Om een adequate inname van energie te waarborgen bij een eiwitbeperkt dieet, is een ruime 
inname van vetten en koolhydraten nodig. Dit wordt bemoeilijkt omdat veel voedingsmiddelen die 
(essentiële) vet(zuren) bevatten, ook eiwitrijk zijn. Bij patiënten met een eiwitbeperkt dieet 
worden regelmatig lage waarden van essentiële vetzuren gezien. Suppletie van omega-3, 
docosahexaeenzuur (DHA) en omega-6 vetzuren kan worden overwogen (Carbasius Weber et al., 
2011). 

Vitamines en mineralen 
Meestal zijn vitamines, mineralen en spoorelementen toegevoegd aan de aminozuurpreparaten. 
Desondanks kan het nodig zijn om bepaalde vitamines, mineralen en spoorelementen te 
suppleren. Het is noodzakelijk om regelmatig de vitamine en mineralen intake van de patiënt te 
berekenen of de spiegels te meten. 
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Medicatie 

Valine en isoleucine suppletie 
Met een natuurlijk eiwitbeperkt dieet en aminozuurpreparaat zonder leucine, isoleucine en valine 
kunnen deficiënties van aminozuren ontstaan. Deficiëntie van isoleucine veroorzaakt onder andere 
fissuren in mondslijmvlies en huidafwijkingen. Valine deficiëntie geeft klachten van verminderde 
eetlust, apathie en geïrriteerdheid. Suppletie is vooral ook geïndiceerd vanwege de competitieve 
werking van valine en isoleucine op de bloedhersenbarrière. (Smith and Takasato, 1986). 
Daarnaast is anabolisme alleen mogelijk als voldoende valine en isoleucine aanwezig zijn. De 
volgende streefwaarden worden geadviseerd: 
Voor leucine is de streefwaarde 80-200, in de literatuur wordt deze waarde geadviseerd voor alle 
leeftijden. Er bestaat geen evidence over eventuele verhoging van deze streefwaarde na de eerste 
levensjaren. 
 
Streefwaarden in plasma bij MSUD van leucine, isoleucine en 
valine (Hoffmann et al., 2006;Saudubray et al., 2011) 

Plasma Streefwaarden μmol/l 

Leucine 80-200 

Isoleucine 40-90 

Valine 200-425 

 
Dosering suppletie: valine 5-20 mg/kg/dag, isoleucine 5-20 mg/kg/dag 

Thiamine 
In zeer zeldzame gevallen van MSUD is sprake van een vorm die gevoelig is voor de behandeling 
met thiamine. Deze responsiviteit is alleen beschreven bij patiënten zonder klassieke presentatie, 
met een hoog residu enzymactiviteit, bij een MSUD type 2 (een defect in de E2 subunit). 
Dosering: Overweeg op proef gedurende maximaal 3 weken 10 mg/kg/dag. Indien responsiviteit: 
onderhoudsdosering 10-2000 mg oraal/I.M. 

Vaccinaties 
Patiënten met MSUD krijgen de vaccinaties op het CB volgens het schema van het 
Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Daarnaast komen ze in aanmerking voor de griepprik. 
Rondom het vaccineren is extra waakzaamheid voor katabole situaties aanbevolen en preventief 
gebruik van paracetamol wordt geadviseerd. 

Niveau 3  Bij patiënten met klassieke MSUD worden geregeld deficiënties gezien van zink, selenium, 
omega-3-vetzuren en foliumzuur. Lage waarden van essentiële vetzuren worden ook gevonden 
bij patiënten die om een andere reden een eiwitbeperkt dieet gebruiken. 
(Strauss et al., 2009;Strauss and Morton, 2003;Vlaardingerbroek et al., 2006) 
 

Niveau 2 Vergelijkend onderzoek onder 24 patiënten met klassieke MSUD laat zien dat de patiënten met 
lage plasma leucine waarden (189 ±82 μmol/L)  een significant hoger IQ hebben dan de 

patiënten met gemiddelde (379 ±147 μmol/l) of hoge leucine waarden (572217 μmol/l). 
(Hoffmann et al., 2006) 
 

Niveau 3 BCKDH deficiëntie verstoort de natuurlijke concentratie-ratio’s van leucine, valine en isoleucine 
(respectievelijk 1: 0.5 en 1:2, waarbij leucine is 1), waardoor variabele opname in de hersenen. 
Wanneer de valine : leucine ratio is ‹2, wint  leucine de competitie op de bloedhersenbarrière  
(LAT1 Km=29μmol vs 210μmol). Isoleucine, met Km voor LAT1 56μmol is minder kwetsbaar in 
de competitie. 
(Strauss et al., 2010) 
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Anticonceptie 
Het is belangrijk om patiënten met MSUD goed te informeren over de consequenties van de ziekte 
op een zwangerschap en bevalling. Een geplande conceptie heeft de voorkeur boven een 
ongeplande zwangerschap zodat de begeleiding en voorbereiding optimaal kunnen verlopen. Het 
bespreekbaar maken van anticonceptie en gezinsplanning wordt daarom in een tijdig stadium 
aangeraden. 

Noodprotocol 

Acute metabole ontregeling bij patiënten met MSUD komt vaak voor bij een normale infectie 
op de kinderleeftijd. Koorts, vaak gecombineerd met milde dehydratie (door braken, diarree 
of verminderde eetlust) kan een metabole ontregeling uitlokken. Voor iedere patiënt met 
MSUD moet een individueel noodprotocol worden opgesteld. Hierin staan de therapeutische 
richtlijnen beschreven bij onvoldoende intake, braken, diarree of koorts, bij verminderd 
bewustzijn en bij operatieve ingrepen. Voor extra toelichting over het noodprotocol zie ook 
verderop in de hoofdstukken begeleiding- ‘kinderen’ en ‘volwassenen’. 

Prognose 

Neurologische problemen 
Ongescreende patiënten met MSUD hebben gemiddeld een lager intelligentieniveau dan de 
gezonde controle groep. Belangrijke prognostische factoren voor de cognitieve ontwikkeling zijn: 
het tijdstip van diagnose en start behandeling, de duur van plasma leucine waarden hoger dan 
1000μmol/l postnataal en de kwaliteit van de lange termijn metabole instelling (Hilliges et al., 
1993;Hoffmann et al., 2006;Strauss et al., 2010). Opname van MSUD in de hielprikscreening, 
waardoor vroege opsporing, en behandeling met streefwaarden van plasma leucine waarden en 
het gebruik van het noodprotocol, zorgen voor een betere intellectuele uitkomst (Saudubray et al., 
2011). Mentale of psychiatrische problemen zoals concentratie problemen, hyperactiviteit of 
angststoornissen worden vaker gezien bij patiënten met MSUD, ook bij een goede metabole 
instelling (Strauss et al., 2010). 
Cerebraal oedeem is een bekende complicatie bij een metabole ontregeling bij MSUD met 
encefalopathie. Na ontregeling kan hersenbeschadiging optreden, het gaat dan met name om 
witte stof afwijkingen van de cerebrale hemisfeer en het dorsale gedeelte van de hersenstam. 
Motorische problemen zoals vertraagde ontwikkeling of dystonie kunnen hierbij ook worden 
gezien (Morton et al., 2002;Saudubray et al., 2011). 

Osteoporose 
Bij patiënten met klassieke MSUD kan een verminderde botdensiteit worden gezien (Strauss et al., 
2009). 

Recidiverende oropharyngeal candidiasis en acute pancreatitis. 
Gedurende een metabole ontregeling worden vaker klachten gezien van oropharyngeale candida 
infectie en acute pancreatitis (Strauss et al., 2009). 

Niveau 3  De duur postnataal waarin het plasma leucine > 1000µmol/l blijft, heeft een negatieve 
correlatie met het IQ (r=0.57; p= 0.019). 
(Hilliges et al., 1993) (Hoffmann et al., 2006) 
 

Niveau 3 Een review met gegevens over 56 patiënten met MSUD laat zien dat 29% tussen de leeftijd van 
6-12 jaar psychostimulantia gebruikt in verband met concentratie problemen of hyperactiviteit. 
37% van de patiënten ouder dan 12 jaar heeft medicatie gebruikt in verband met depressie, 
angst of paniek aanvallen of depressie. 
(Strauss et al., 2010) 
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Niveau 3 Onderzoek bij 22 adolescenten met MSUD laat bij 90% witte stof afwijkingen zien op de MRI. De 
mate van afwijkingen laat een significante correlatie zien met  de hoogte van de plasma 
waarden van de aminozuren leucine, isoleucine, valine en alloisoleucine in de maanden 
voorafgaand aan de scan. 
(Schonberger et al., 2004) 
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3 Begeleiding – Kinderen 
 

  

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

Hoofdbehandelaar 

Patiënt en/of ouders 

Casemanager 
(meestal hoofdbehandelaar) 

Kinderarts metabole ziekten 

Behandelteam 

Medebehandelaren* 

Klinisch geneticus 
 

Behandelteam 

Diëtist 

Kinderpsycholoog 
 

Kinderneuroloog 

Maatschappelijk werker 
 

Kinderfysiotherapeut 
 

Cognitieve en Sociale situatie 
 

Begeleiding 

Zelfmanagement 

Coördinator 

Laboratorium onderzoek 
 

Dieet 

Noodprotocol 
 

Medicatie 
 

Groei 
 

Neurologische problemen 
 

Botmassa 
 

Zelfstandigheid 
 

Erfelijkheid 
 

Taak 
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3.1 Patiënt en/of ouders 

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

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

3.2 Casemanager 

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

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

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

• Houdt overzicht over het gehele behandelproces. 

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

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

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

3.3 Kinderarts metabole ziekten 

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

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

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

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

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

• De kinderarts is op de achtergrond betrokken bij opnames voor andere redenen dan MSUD, zodat 
hij kan adviseren over eventuele effecten van diagnostiek en behandeling op MSUD. 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 de begeleiding van de patiënt en ouders bij 
deze overgang. Daarnaast zorgt hij voor een volledige en overzichtelijke overdracht waaronder 
medische voorgeschiedenis, huidige problematiek en andere bijzonderheden. 

Poliklinische controles 

De frequentie is mede afhankelijk van de leeftijd, de problematiek en de omstandigheden van de 
patiënt en zijn ouders. Over het algemeen zijn de controles in de eerste levensweken zeer 
frequent. Daarna vinden poliklinische controles globaal volgens het onderstaande schema plaats. 
 

Leeftijd  Frequentie 
 0 - 12 jaar  3 - 5 x per jaar 
 12 - 18 jaar  2 - 4 x per jaar 

 

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

Laboratorium onderzoek 

• Methode: 
 Frequentie metabole controle: Globaal wordt het onderstaande schema aangehouden. 

- Neonaten  1 x per week 
- 0 - 1 jaar  2 - 4 x per maand 
- 1 - 5 jaar  1 - 2 x per maand 
- 5 - 18 jaar  1 x per maand 

 Metabole controle: 
- Plasma: aminozuren. 

 Overig routine laboratorium onderzoek globaal 1 à 2 maal per jaar, vaker op indicatie: 
- Urine: organische zuren analyse op 3-hydroxyisovaleraat. 
- Bloedbeeld met differentiatie, elektrolyten, glucose, totaal eiwit, albumine, foliumzuur. 
- Voedingsdeficiënties: essentiële vetzuren, vitamine B1, B12 en D, magnesium, selenium 

en zink. Overweeg stolling: PT en APTT (reflecteert vit K-status). 

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

hen worden besproken. 

Dieet 

• Problemen: 
 Compliantie problemen. 
 Voedingsdeficiënties ten gevolge van een aangepast dieet. 
 Eetproblemen. 

• Methode: 
 Anamnese over eventuele problemen met het dieet, eetproblemen en/of slikproblemen. 
 Controle lengte en gewicht (zie ook kopje ‘groei’). 
 Laboratorium onderzoek (zie kopje ‘laboratorium onderzoek’). 
 Eventueel anamnese naar tekenen van deficiëntie van vertakte keten aminozuren 

(haaruitval, luier dermatitis, huidafwijkingen). 

• Beleid: 
 Geven van informatie met betrekking tot het ziektebeeld en dieet. 
 Bespreken van de laboratorium uitslagen van de afgelopen periode en suppleer zo 

nodig/mogelijk deficiënties. 

• Doorverwijzing: 
 Bij eetproblemen overweeg doorverwijzing naar een kinderpsycholoog of maatschappelijk 

werker voor verdere begeleiding. 
 Bij ernstige slikproblemen overweeg PEG-sonde. 

Medicatie: 

• Evaluatie van: 
 Compliantie problemen. 
 Bijwerkingen. 
 Werking/Dosering. 

• Methode: 
 Anamnese over eventuele problemen met medicatie en/of bijwerkingen. 
 Laboratorium onderzoek (zie kopje ‘laboratorium onderzoek’). 
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Noodprotocol en operatieve ingrepen  

 Uitgangspunt: 
o Opsporen en snel behandelen van onderliggende oorzaak van (dreigende) katabole situatie 

 Patiënt en/of ouders moeten duidelijk geïnstrueerd zijn over/om: 
o De noodzaak van het noodprotocol. 
o  De inhoud van het noodprotocol. 
o Wanneer zij contact moeten opnemen met hun behandelaar. 
o Het protocol ten allen tijde beschikbaar te hebben. 

 Voor elke patiënt wordt een individueel noodprotocol opgesteld. Hierin staat: 
o Welke acties een patiënt thuis kan ondernemen indien hij katabool dreigt te worden 

(ongeacht de oorzaak). 
o Wanneer een patiënt contact op moet nemen met de behandelend arts of diens waarnemer, 

en hoe de patiënt deze 24/7 kan bereiken. 
o Duidelijke instructies voor behandelaar bij dreigende ontregeling: 
- Welke maatregelen kunnen er worden genomen. 
- Welke parameters zijn van belang. 
-  Welke behandeling moet wanneer worden ingesteld. 

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

 Bijzonderheden bij MSUD: 
 Verdubbel suppletie van valine en isoleucine ook op geleide plasma spiegels: streef waarden 

gedurende acute fase: 400-600μmol/L. 
 Suppleer voldoende Na en K, ivm voorkomen hersenoedeem. 
 Zorg voor een sterke verlaging van de inname van natuurlijk eiwit. Handhaaf zo goed 

mogelijk de toediening van het MSUD aminozuren preparaat, zo nodig per sonde. 

Groei 

• Problemen: 
 Achterblijvende lengtegroei als gevolg van niet-optimale metabole instelling of te 

geringe eiwit/energie-inname. 
o Gewichtsproblemen als gevolg van afwijkend eetpatroon of een te geringe eiwit/energie-

inname. 
o Voedingsdeficiënties ten gevolge van een eiwitbeperkt dieet. 

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

• Beleid: 
o Bij afwijkende lengtegroei of gewicht: 

- Metabole instelling verbeteren door aanpassing van het dieet. 

Niveau 4 Suppletie van valine en isoleucine tijdens de acute situatie helpen ter bevordering van 
effectieve eiwit synthese waardoor herstel van anabolisme. 
(Heldt et al., 2005;Simon et al., 2006) 
 

Niveau 4 Serum natrium heeft een belangrijke rol bij de ontwikkeling van hersenoedeem. Ernstig 
cerebraal oedeem ontstaat bij patiënten met verhoogd leucine waarbij serum-natrium-levels 
dalen met 8-10 mEq/L. Hyponatriëmie bij patiënten met MSUD ontstaat door verhoogde afgifte 
van het atriaal natriuretisch hormoon. 
(Morton et al., 2002) 
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Cognitieve en sociale ontwikkeling 

• Problemen: 
○ Cognitieve ontwikkeling kan achterlopen bij patiënten met MSUD als gevolg van cerebrale 

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

• Methode: 
○ Cognitieve screening globaal op de leeftijd van 1 à 2 jaar en 5 jaar, daarna op indicatie. 
○ MRI alleen op indicatie. 
○ Anamnese van de patiënt en/of ouders ten aanzien van (mogelijke) problemen in het 

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

• Beleid: 
○ Vroege diagnose door middel van de hielprikscreening en zo snel mogelijk starten met 

behandeling bij (vermoeden) diagnose. 
○ Optimaliseer metabole instelling. 
○ Preventie van katabole situatie door behandeling en gebruik noodprotocol met goede 

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

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

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

verdere evaluatie en eventuele begeleiding. 

Neurologische problemen 

• Problemen: 
○ Motoriek (vertraagde motorische ontwikkeling, dystonie). 

 Methode: 
○ Anamnese van patiënt en/of ouders. 
○ Observatie van de patiënt tijdens poliklinische controle. 

• Beleid: 
○ Bij (verdenking) neurologische problematiek, doorverwijzen naar kinderneuroloog of voor 

aanvullend onderzoek en zo nodig begeleiding. 

Botmassa 

• Methode:  
o DEXA-scan of meting van botturnover-parameters. 
o Eerste scan: vanaf globaal 5 jaar. 
o Herhalen: globaal elke 5 jaar tenzij eerder noodzakelijk op basis van voorgaande resultaten. 

• Beleid: 
○ Indien normale botdichtheid (T-score > 0 SD): 

- Herhaling DEXA-scan na globaal 5 jaar. 
○ Indien laag-normale botdichtheid (T-score 0 tot -1 SD): 

- Leefstijl adviezen (lichamelijke activiteit). 
- Dieetadviezen (calcium, vitamine D). 
- Herhaling DEXA scan na globaal 2 à 3 jaar. 
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○ Indien verlaagde botdichtheid (T-score < -1 SD): 
- Leefstijl adviezen (lichamelijke activiteit). 
- Overweeg suppletie calcium, vitamine D. 
- Herhaling DEXA scan na globaal 1 à 2 jaar. 

Zelfstandigheid 

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

ziekte en behandeling van ouders naar kind. 

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

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

bespreekbaar maken bij poliklinische controle. 

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

maatschappelijk werker. 

Erfelijkheid 

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

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

3.4 Vaste medebehandelaren: diëtist 

• Is gespecialiseerd in erfelijke stofwisselingsziekten en is geïnformeerd door de kinderarts 
metabole ziekten over de voorgeschiedenis, huidige omstandigheden en eventuele problemen 
van de patiënt. 

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

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

Dieet 

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

• Beleid: 
 Geven van informatie met betrekking tot het ziektebeeld en dieet. 
 Begeleiden van de patiënt en/of ouders bij het volgen van het dieet. 
 Aanpassen van de dieetsamenstelling bij onvolwaardig dieet en adviseren over eventuele 

toepassingen van voedingsmiddelen, dieetpreparaten en/of supplementen. 
 Aanpassen van dieetadvies op basis van groei en antropometrie. 
 Adviseren van de patiënt en/of ouders bij het zoeken van toegestane voedingsmiddelen en 

alternatieven. 
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Overige aandachtspunten 

• Groei en voedingstoestand: 
 Probleem: Gewichtsproblemen of groeiachterstand als gevolg van afwijkend 

voedingspatroon. 
 Methode: Beoordelen van voedingstoestand en lengtegroei. 
 Beleid: Dieet aanpassen bij afwijkingen. 

• Laboratorium uitslagen: 
 Methode: Bespreken van laboratorium uitslagen mbt het dieet en bespreken van de effecten 

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

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

eventuele toepassingen van voedingsmiddelen, dieetpreparaten en/of supplementen. 

• Noodprotocol: 
 Methode: Uitleg geven over het dieetgedeelte van het noodprotocol. 
 Beleid: Bijstellen van het dieetgedeelte van het noodprotocol bij veranderingen. 

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

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

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

extra informatie over het ziektebeeld en dieet en door het aanbieden van 
keuzemogelijkheden binnen het dieet). 

3.5 Overige betrokken zorgverleners 

Huisarts 

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

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

• De huisarts wordt 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 MSUD door de arts metabole 
ziekten. 

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

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

Kinderarts in een niet-academisch ziekenhuis 

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

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

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

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

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

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

na ontslag over het beloop en bevindingen tijdens de opname. 

Diëtist in een niet-academisch ziekenhuis 

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

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

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

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

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

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

het dieet en andere relevante aspecten. 

Andere specialisten binnen het academisch ziekenhuis 

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

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

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

Verpleegkundige 

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

het bevorderen of aanleren van zelfredzaamheid. 

Apotheker 

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

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

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

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sonde_(medisch)
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4 Begeleiding – Volwassenen 
 
  

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

Hoofdbehandelaar 

Patiënt en/of ouders 

Casemanager 
(meestal hoofdbehandelaar) 

Internist metabole ziekten 

Behandelteam Taak 

Cognitie en Sociale situatie 
 

Begeleiding 

Zelfmanagement 

Coördinator 

Laboratorium onderzoek 
 

Dieet 

Noodprotocol  
 

Medicatie 
 

Voedingstoestand 
 

Neurologische problemen 
 

Botmassa 

Zwangerschap 
 

Erfelijkheid 
 

Medebehandelaren* 

Neuroloog 
 

Behandelteam 

Diëtist 

Maatschappelijk werker 

Gynaecoloog 
 

Fysiotherapeut 
 

Klinisch geneticus 
 

(Neuro)Psycholoog 
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4.1 Patiënt 

• Is verantwoordelijk voor het doorgeven van informatie waarvan de patiënt zelf denkt dat het 
van belang is voor het ziekte- of zorgproces. 

• Is mede verantwoordelijk voor de uitvoering van het zorgtraject. 

4.2 Casemanager 

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

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

• Houdt overzicht over het gehele behandelproces. 

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

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

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

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

4.3 Internist metabole ziekten 

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

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

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

• Informeert indien nodig de eigen huisarts van de patiënt over de algehele gezondheid en het 
ziekteverloop. Indien van toepassing wordt ook de internist in een niet-academisch ziekenhuis 
geïnformeerd over de algehele gezondheid en het ziekteverloop. 

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

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

Poliklinische controles: 

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

• Methode: 
 Frequentie globaal een keer per maand, vaker op indicatie. 
 Metabole controle: 

- Plasma aminozuren. 
 Overig routine laboratorium onderzoek globaal 1 maal per jaar, vaker op indicatie: 

- Urine: organische zuren analyse op 3-hydroxyisovaleraat. 
- Bloedbeeld met differentiatie, elektrolyten, glucose, totaal eiwit, albumine, foliumzuur. 
- Voedingsdeficiënties: essentiële vetzuren, vitamine B1, B12 en D, magnesium, selenium 

en zink. Overweeg stolling: PT en APTT (reflecteert vit K-status). 

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

besproken. 

Dieet 

• Methode: 
 Anamnese over eventuele problemen met het dieet en/of eetproblemen. 
 Voedingsdeficiënties ten gevolge van een aangepast dieet. 

• Beleid: 
 Geven van informatie met betrekking tot het ziektebeeld en dieet. 
 Bespreken van eventuele dieetproblemen. 
 Adviezen naar aanleiding van het laboratorium onderzoek (zie kopje ‘laboratorium 

onderzoek’). 

• Doorverwijzing: 
 Bij eetproblemen overwegen doorverwijzing naar psycholoog voor verdere begeleiding. 

Medicatie: 

• Evaluatie van: 
 Compliantie problemen. 
 Bijwerkingen. 
 Werking/Dosering. 

• Methode: 
 Anamnese over eventuele problemen met medicatie en/of bijwerkingen. 
 Inventariseren van medicatie en dosering naar aanleiding van het laboratorium onderzoek 

(zie kopje ‘laboratorium onderzoek’). 

Noodprotocol en operatieve ingrepen  

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

 Patiënt moet duidelijk geïnstrueerd zijn over/om: 
 De noodzaak van het noodprotocol. 
  De inhoud van het noodprotocol. 
 Wanneer zij contact moeten opnemen met hun behandelaar. 
 Het protocol ten allen tijde beschikbaar te hebben. 
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 Voor elke patiënt wordt een individueel noodprotocol opgesteld. Hierin staat: 
 Welke acties een patiënt thuis kan ondernemen indien hij katabool dreigt te worden 

(ongeacht de oorzaak). 
 Wanneer een patiënt contact op moet nemen met de behandelend arts of diens waarnemer, 

en hoe de patiënt deze 24/7 kan bereiken. 
 Duidelijke instructies voor behandelaar bij dreigende ontregeling: 
- Welke maatregelen kunnen er worden genomen. 
- Welke parameters zijn van belang. 
-  Welke behandeling moet wanneer worden ingesteld. 

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

 Bijzonderheden bij MSUD: 
 Verdubbel suppletie van valine en isoleucine ook op geleide plasma spiegels: streef waarden 

gedurende acute fase: 400-600μmol/L. 
 Suppleer voldoende Na en K, ivm voorkomen hersenoedeem. 
 Zorg voor een sterke verlaging van de inname van natuurlijk eiwit. Handhaaf zo goed 

mogelijk de toediening van het MSUD aminozuren preparaat, zo nodig per sonde 

Voedingstoestand 

• Problemen: 
 Voedingsdeficiënties ten gevolge van een aangepast dieet. 
 Gewichtsproblemen als gevolg van afwijkend eetpatroon of een te gering eiwit/energie-

inname. 

• Methode: 
 Bepalen van BMI tijdens poliklinische controle. 
 Laboratorium onderzoek op voedingsdeficiënties (zie kopje ‘laboratorium onderzoek’). 

• Beleid: 
 Bij gewichtsproblemen of voedingsdeficiënties begeleiding door diëtist intensiveren. 

Cognitie en sociale vaardigheden 

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

• Bij verminderd cognitief functioneren of bij behoefte aan extra steun of begeleiding overleg 
met eigen huisarts of verwijs door naar maatschappelijk werk of psycholoog voor 
ondersteuning. 

Niveau 3 Onderzoek onder 22 adolescenten met MSUD naar de sociale situatie laat zien dat de 
meerderheid een laag opleidingsniveau heeft, geen baan heeft, niet zelfstandig leeft, geen 
vaste relatie en geen kinderen heeft. 
(Simon et al., 2007) 
 

Neurologische problemen 

• Bij (verdenking) motorische problematiek, doorverwijzen naar neuroloog en fysiotherapeut 
voor aanvullend onderzoek en zo nodig begeleiding. 

Botmassa 

 Methode: 
 DEXA-scan. 
 Interpretatie: volgens CBO richtlijn osteoporose. 
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 Beleid: 
 Leefstijl adviezen (lichamelijke activiteit). 
 Dieetadviezen (inname calcium, vitamine D). 
 Overwegen suppletie calcium, vitamine D. 

Zwangerschap 

• Problemen: 
 De fertiliteit wordt waarschijnlijk niet beïnvloed door MSUD. 
 Katabolisme gedurende hyperemesis gravidarum of gedurende partus/postpartum. 
 Foetale groeiretardatie als gevolg van een matige metabole instelling of een te gering eiwit-

inname. 

• Methode: 
 Bij een zwangerschapswens: Consult internist en diëtist. Informeer over eventuele 

problemen. Optimaliseer voedingstoestand en metabole instelling. 
 Bij een zwangerschap: Begeleiding door diëtist en internist vanaf de eerste fase. Bij voorkeur 

begeleiding van een gynaecoloog. 
 Opstellen van een bevallingsplan. 

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

noodprotocol. 
 Klinische bevalling met begeleiding volgens het bevallingsplan. 
 Postpartum dienen patiënten minimaal één week opgenomen te blijven ivm de involutie van 

de baarmoeder waarbij grote hoeveelheden aminozuren kunnen vrijkomen die alsnog tot 
een ontregeling kunnen leiden. 

Niveau 4 Er is geen evidence over schadelijke effecten van verhoogde waarden van leucine of andere 
keten aminozuren op het embryo of de foetus. Wel is bekend dat een zwangerschap waarbij de 
plasma leucine waarden tussen de 100 en 300 μmol blijven, succesvol kan verlopen voor zowel 
moeder als kind. 
(Grunewald et al., 1998;Van Calcar et al., 1992) 
 

Niveau 3 Observatie gedurende zwangerschap van 2 patiënten laat vanaf 21 weken zwangerschapsduur 
een verhoogde natuurlijk eiwit tolerantie zien. 
(Grunewald et al., 1998;Van Calcar et al., 1992) 
 

Niveau 3 In de eerste dagen postpartum kunnen de maternale serum leucine waarden oplopen, mogelijk 
door verhoogd weefsel katabolisme. In de beschreven casus herstelde de waarden vanzelf 
binnen enkele dagen, zonder schade. 
(Grunewald et al., 1998;Van Calcar et al., 1992) 
 

Erfelijkheid 

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

4.4 Vaste medebehandelaren: diëtist 

• Is gespecialiseerd in erfelijke stofwisselingsziekten. 

• Is geïnformeerd door de internist metabole ziekten over de voorgeschiedenis, huidige 
omstandigheden en eventuele problemen van de patiënt. 

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

• Poliklinische controles: 
○ Globaal vindt één keer per jaar poliklinische controle plaats. De frequentie is mede 

afhankelijk van de problematiek en omstandigheden van de patiënt. 
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○ Als er tussen de controles nog vragen zijn met betrekking tot het dieet kan telefonisch of (in 
de meeste centra) via email contact worden opgenomen met de diëtist. 

Dieet 

• Methode: 
 Beoordelen van volwaardigheid van het dieet. 
 Anamnese over eventuele problemen met het dieet. 

• Beleid: 
 Geven van informatie met betrekking tot het ziektebeeld en het dieet. 
 Begeleiden van de patiënt bij het volgen van het dieet. 
 Aanpassen van dieet aan eventuele veranderingen (b.v. gewichtsveranderingen). 
 Aanpassen van de dieetsamenstelling bij onvolwaardig dieet en adviseren over eventuele 

toepassingen van voedingsmiddelen, dieetpreparaten en/of supplementen. 

Overige aandachtspunten 

• Voedingstoestand: 
 Probleem: Gewichtsproblemen als gevolg van afwijkend voedingspatroon. 
 Methode: Beoordelen van voedingstoestand. 
 Beleid: Bij afwijkende voedingstoestand dieet hierop aanpassen. Bij wens tot afvallen, 

gedoseerd afvallen onder begeleiding. 

• Laboratorium uitslagen: 
 Methode: Bespreken van laboratorium uitslagen mbt het dieet en bespreken van de effecten 

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

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

eventuele toepassingen van voedingsmiddelen, dieetpreparaten en/of supplementen. 

• Noodprotocol: 
 Methode: Uitleg geven over het dieet gedeelte van het noodprotocol. 
 Beleid: Bijstellen van noodprotocol bij veranderingen. 

• 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 MSUD vindt primair plaats in een Universitair Medisch Centrum. 

• De huisarts kan ondersteuning en begeleiding bieden aan patiënten: 
 Bij alledaagse lichamelijke klachten en psychosociale problematiek. 
 Bij de eerste beoordeling van acute problemen, zoals ziek zijn en infecties. 

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

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

Internist in een niet-academisch ziekenhuis 

• De behandeling van MSUD vindt primair plaats in een Universitair Medisch Centrum. 
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• De internist in een algemeen ziekenhuis heeft een directe rol in de behandeling van: 
○ Acute situaties met betrekking tot MSUD. Behandeling vindt dan plaats volgens het 

noodprotocol en in overleg met de behandelend internist metabole ziekten. 
○ Acute situatie die niet gerelateerd zijn aan MSUD. 
○ Klachten die niet gerelateerd zijn aan MSUD. 

• 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 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. 

Diëtist in een niet-academisch ziekenhuis 

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

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

het dieet en andere relevante aspecten. 

Andere specialisten binnen het academisch ziekenhuis 

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

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

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

Verpleegkundige 

Verpleegkundigen zijn alleen bij uitzondering (op indicatie) betrokken bij de behandeling, 
bijvoorbeeld wanneer er sprake is van motorische problematiek of bij klinische opname. 

Apotheker 

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

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

• De apotheker geeft desgevraagd advies aan de hoofdbehandelaar over eventuele alternatieven 
voor de voorgeschreven medicatie. 
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5 Kwaliteitsindicatoren 
Dit zorgpad wordt gebruikt om de beste zorg te leveren. Om de kwaliteit van deze zorg te 
beoordelen en te bevorderen wordt gebruik gemaakt van kwaliteitsindicatoren. De volgende 
factoren zijn van belang voor de kwaliteit van de geleverde zorg: 

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

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

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

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

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

• Arts metabole ziekten 

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

• Fysiotherapeut 

• Gynaecoloog 

• Klinisch geneticus  

• Maatschappelijk werk 

• Neuroloog 

• (Neuro)Psycholoog 
 

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

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

- Er is zo nodig schriftelijke en/of mondelinge communicatie tussen de hoofdbehandelaar en de 
huisarts over de huidige situatie van de patiënt. 

- Uitslagen van onderzoek worden in principe binnen 4 weken besproken met de patiënt en/of 
ouders, tenzij met patiënt en/of ouders hierover andere afspraken zijn gemaakt. Indien het niet 
mogelijk is om de uitslagen binnen 4 weken te bespreken, worden de patiënt en/of ouders 
hierover geïnformeerd. 

- In opdracht van VKS wordt dit zorgpad iedere drie tot vijf jaar herzien zodat de beschreven zorg 
aan de nieuwste inzichten voldoet.  
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7 Consensus zorgpad Maple Syrup Urine Disease 
 
Er werd consensus bereikt over dit zorgpad door de afdelingen metabole ziekten van de volgende 
Universitaire Medische Centra: 
 
Datum: 12 oktober 2012 
 
Kinderartsen: 

- Academisch Medisch Centrum, Amsterdam 

- Academisch Ziekenhuis Maastricht, Maastricht 

- Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam 

- Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen 

- Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen 

- Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 tot 5 jaar aangepast aan de meest recente inzichten. 
 
Dit zorgpad is een afspraak tussen behandelaren en patiënten over hoe de optimale zorg bij Maple 
Syrup Urine Disease 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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