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1 Voorwoord 
Voor u heeft u het zorgpad voor de ziekte van Niemann-Pick type C (NPC). 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 gespecialiseerd in metabole ziekten in 
samenwerking met de andere deskundigen op het gebied van NPC en de patiëntenvereniging 
(VKS). In dit zorgpad wordt de gestreefd om de optimale medische zorg te presenteren, zoveel 
mogelijk gebaseerd op de meest recente gegevens uit wetenschappelijk onderzoek, in combinatie 
met de ervaringen van experts. 
Het zorgtraject wordt weergegeven in een flowchart, waarna de verschillende onderdelen worden 
toegespitst. 
Het is belangrijk te realiseren dat het een algemene richtlijn is en dat er goede redenen kunnen zijn 
om bij individuele patiënten hiervan af te wijken. Ook kunnen er tussen de Nederlandse 
Universitaire Medische Centra enige verschillen bestaan over de precieze invulling of toepassing 
van dit zorgpad zonder dat dit afbreuk hoeft te doen aan de kwaliteit van de zorg. 

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 NPC te maken hebben. Door concentratie van 
kennis en ervaringen met betrekking NPC kan de meest optimale zorg aan patiënten met NPC 
worden geleverd. Daarnaast heeft het expertise centrum een belangrijke rol in onderzoek op 
gebied van NPC, zodat ook de kennis verder kan worden uitgebreid. 
Het expertise centrum kan advies geven aan, en vragen beantwoorden van, de lokale kinderarts 
metabole ziekten, de internist metabole ziekten en de (kinder)neuroloog en een vraagbaak zijn 
voor patiënten met NPC, hun naasten en overige betrokkenen. 
Indien er een expertise centrum in Nederland beschikbaar is, dan is het sterk te adviseren dat 
patiënten gemiddeld 1x per jaar het expertise centrum bezoeken voor controle. De locale specialist 
(de (kinder)neuroloog, kinderarts metabole ziekten of internist metabole ziekten) blijft 
verantwoordelijk voor de directe zorg voor de patiënt, tenzij anders wordt afgesproken. Hierbij kan 
altijd overlegd worden met en advies worden ingewonnen bij het expertise centrum. 
Uiteraard dient ervoor gewaakt te worden dat in beide centra dezelfde onderzoeken nodeloos 
herhaald worden. Dit geldt uiteraard des te sterker naarmate dit invasieve of belastende 
onderzoeken betreft. Hiervoor zijn heldere onderlinge afspraken en afstemming noodzakelijk. 

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 NPC in het zorgpad staat. 
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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. 

• “Ziekte van Niemann-Pick type C” wordt afgekort tot “NPC”. 
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2 Ziekte van Niemann-Pick type C 

2.1 Presentatie 

Symptomen en kenmerken bij presentatie 

Het onderstaande overzicht geeft een algemeen beeld van de klachten die zich bij NPC kunnen 
voordoen. Er kan een aanzienlijke overlap tussen de verschillende groepen bestaan. 
- Zuigelingen leeftijd (0 - 2 jaar): 

• Prenataal: foetale ascites of hydrops. 

• Hepatomegalie en/of splenomegalie (kan geïsoleerd voorkomen). 

• Hepatisch: verlengde cholestatische icterus, cholestatische leverfunctiestoornissen. 

• Pulmonaal (zelden): respiratoire dysfunctie als gevolg van infiltratie met foam cellen. 

• Neurologisch: hypotonie en ontwikkelingsachterstand, meestal pas neurologische 
verschijnselen (ataxie, dystonie, dysartrie, dysfagie) op latere leeftijd. 

• Supranucleaire verticale blikparese. 

• Prognose: 10% van patiënten met ‘rapidly fatal liver failure’ overlijd binnen 6 maanden. 
Bij overige patiënten spontane verbetering binnen 2 tot 4 maanden met later ontstaan van 
neurologische symptomen (blikparese, ataxie, spasticiteit, epilepsie en dementie). 

- Vroege kinderleeftijd (2 - 6 jaar): 

• Hepatomegalie en/of splenomegalie (kan geïsoleerd voorkomen). 

• Neurologisch: hypotonie en vertraagde motorische ontwikkeling gevolgd door motorische en 
mentale regressie, spasticiteit, tremoren en soms epilepsie. 

• Geen verticale blikparese. 

• Prognose: vaak vroegtijdig overlijden (rond de leeftijd van 5 jaar). 
- Late kinderleeftijd (6 - 15 jaar): 

• Normale vroege ontwikkeling, vaak neonatale icterus in de voorgeschiedenis (50%). 

• Neurologisch: 
○ Epilepsie (35-50%) en (gelastische) cataplexie (20%), vaak moeilijk behandelbaar. 
○ Motorisch: onhandigheid en atactisch looppatroon (soms al vanaf 3-5 jaar) met 

progressie tot ataxie en spasticiteit, dysartrie, dysfagie, dystonie en soms chorea. 
○ Cognitief: leerstoornissen en geleidelijke cognitieve achteruitgang. 
○ Supranucleaire verticale blikparese. 

• Psychiatrisch: gedragsproblemen, slaapstoornissen, agitatie en hyperactiviteit, soms 
psychotische episodes. 

• Visceraal: splenomegalie en/of hepatomegalie (90%, kan geïsoleerd voorkomen), geen 
leverfunctiestoornissen. 

• Prognose: overlijden vaak als gevolg van (aspiratie)pneumonie in 2e - 3e decade. 

Symptomen 
 

Niemann-Pick C 

Vaststellen 
uitgangssituatie 

Symptoom- 
behandeling 

Kinderen 

Volwassenen 

Presentatie Diagnostiek Behandeling Begeleiding 

Miglustat 
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- Adolescenten en volwassenen (> 15 jaar): 

• Normale ontwikkeling, in retrospect vaak al wel enige neurologisch verschijnselen. 

• Neurologisch: 
○ Motorisch: ataxie, dystonie, dysartrie, dysfagie, supranucleaire verticale blikparese. 
○ Cognitief: cognitieve achteruitgang leidend tot dementie. 

• Psychiatrisch: depressie, bipolaire stoornis en schizofrenie (ook als eerste manifestatie), 
maar ook slaapstoornissen, agitatie, hyperactiviteit, catatonie en hallucinaties. 

• Visceraal: hepato- en/of splenomegalie (50%, kan geïsoleerd voorkomen), geen 
leverfunctiestoornissen. 

• Prognose: progressie van neurologische klachten beduidend langzamer dan op 
kinderleeftijd. 

2.2 Diagnostiek 

Vaststellen diagnose NPC 

LET OP: De snel verbeterende techniek van exoom sequencing maakt dat tegenwoordig de 
diagnostiek vaak ook primair gedaan kan worden m.b.v. DNA diagnostiek! 
 
- Eerst biochemische diagnostiek: 

• Gekweekte fibroblasten door middel van huidbiopt. 
○ Filipine kleuring: aantonen van abnormale intracellulaire cholesterol en 

glycosphingolipiden ophoping. 
○ Eventueel, bij onduidelijk variant fenotype bij filipine kleuring: enzym functie: aantonen 

van abnormale intracellulaire cholesterol esterificatie bij aanbieden van overmaat aan 
LDL-cholesterol. Dit is echter een zeer complexe test. 

• Interpretatie: 
○ Klassieke fenotype (85%): duidelijk afwijkende filipine kleuring en enzym functie. 
○ Variant fenotype (15%): dubieus afwijkende filipine kleuring en enzym functie. 

- Daarna bevestiging diagnose door middel van DNA-diagnostiek: 

• Mutatieanalyse: (AMC Amsterdam of ErasmusMC Rotterdam; www.dnadiagnostiek.nl) 
○ NPC 1-gen: mutatie bij 95% van de patiënten, locatie: 18q11. 
○ NPC 2-gen: mutatie bij 4% van de patiënten, locatie: 14q24.3. 

- Bij prenatale diagnostiek: 

• Chorionvillusbiopsie of amnionpunctie: 
○ DNA-diagnostiek: indien er een mutatie is aangetoond in de proband. 
○ Biochemische diagnostiek: indien er een klassiek fenotype is bij de proband. 
 

LET OP: Onderzoek naar NPC bij broers en/of zussen binnen het gezin is altijd geïndiceerd 
aangezien vaak sprake is van een grote mate van intrafamiliale heterogeniteit in de presentatie 
waardoor niet vertrouwd kan worden op het asymptomatisch zijn van een oudere (of jongere) 
broer of zus. 

Vaststellen uitgangssituatie bij diagnose 

- Laboratorium onderzoek: 

• Bloedbeeld (vooral bij splenomegalie). 

• Leverenzymen, leverfunctie (bij diagnose op jonge leeftijd). 

• Eventueel: chitotriosidase (er is op dit moment nog geen goede marker voor NPC. 
Chitotriosidase is meestal wel verhoogd maar er is geen relatie aangetoond tussen de 
concentratie van chitotriosidase en de ernst van de ziekte of het reageren op therapie.)  

- Beeldvorming: 
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• Eventueel: MRI-hersenen (heeft geen directe klinische consequenties). 

• Echo abdomen (vastleggen grootte van lever en milt als uitgangswaarde voor behandeling). 
- Beoordelen functioneren van de patiënt: 

• Evaluatie neurologische functie waarbij de ernst van de neurologische aandoening ook moet 
worden vastgelegd door middel van de NPC disability scale.1 

• Eventueel: evaluatie neuropsychologisch functioneren, afhankelijk van leeftijd en klinisch 
beeld. 

• Eventueel: evaluatie van gehoor door middel van audiologisch onderzoek. 

• Eventueel: evaluatie van de (ernst van) de verticale supra-nucleaire blik parase en vastleggen 
van de snelheid van de saccadische oogbewegingen (er zijn overigens geen aanwijzingen dat 
deze parameters gebruikt kunnen worden om eventuele effectiviteit van therapie mee te 
meten. De klinische consequentie is derhalve gering). 

2.3 Behandeling 

Symptomatische behandeling 

Goede symptomatische behandeling, gericht op de verschillende organen en orgaansystemen is 
essentieel bij de zorg voor en behandeling van patiënten met NPC. 
- Bij neurologische verschijnselen: 

• Epilepsie → anti-epileptica (epilepsie bij NPC is vaak moeilijk behandelbaar). 

• Cataplexie → overweeg tricyclische antidepressiva. 

• Narcolepsie → overweeg modafinil of methylfenidaat. 

• Dystonie → overweeg anticholinergica of botuline-toxine. 

• Dysfagie → cave aspiratiepneumonie en ondervoeding. 
○ Bij onvoldoende (calorische) intake en/of risico op aspiratie → voeding aanpassen 

(indikken of zachter maken) en overwegen van het plaatsen van een voedingssonde (b.v. 
PEG-sonde). 

• Slaapstoornissen → overweeg melatonine of nachtelijke sedatie. 

• Neuropsychiatrische problemen → ondersteuning van patiënten en familie en zo nodig 
psychiatrische consultatie en behandeling. 

- Hepatische verschijnselen: 

•  Ernstige leverfunctiestoornissen → consultatie MDL artsen en suppletie bij vitamine 
deficiëntie, optimale voeding. 

- Bij uitgesproken splenomegalie: 

• Risico op pancytopenie → controle bloedbeeld. Vooral aandacht voor risico op trombopenie 
– moet worden gecontroleerd voorafgaand aan chirurgische ingrepen! 

• Risico op miltruptuur → bij zeer ernstige splenomegalie wordt soms geadviseerd contact 
sporten te vermijden. 

- Bij pulmonale verschijnselen: 

• Pulmonale infiltratie met foamcellen → consultatie longarts en overwegen van respiratoire 
ondersteuning. 

• Recidiverende pneumonieën → antibiotica, brochodilatator en/of fysiotherapie. Proberen 
aspiratie te voorkomen. 

- Overige problemen: 

• Immobiliteit → overweeg fysiotherapie om mobiliteit te stimuleren. 

• Diarree → dieetadviezen (lactose beperkt) en/of medicatie (loperamide)2 Met name bij het 
gebruik van Miglustat kan diarree optreden. 

• Obstipatie → overweeg mobiliseren, dieetadviezen en/of medicatie (macrogol/lactulose). 

• Psychosociaal functioneren → overweeg tijdig aanbieden van ondersteuning van patiënten 
en familieleden. 
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Medicatie 

Miglustat: 

• Miglustat is op dit moment de enige bewezen ‘disease modifying’ behandeling voor patiënten 
met NPC en is voor deze indicatie in Nederland voor te schrijven. 

• Remt de glycosphingolipiden synthese (door remming van het enzym glucoseylceramide 
synthase) en geeft daardoor een reductie van de potentieel toxische ophoping van 
gangliosiden. 

• Vertraagt de presentatie en progressie van neurologische symptomen bij een deel van de 
patiënten. Het is niet mogelijk om van te voren vast te stellen bij welke patiënt Miglustat 
effectief zal zijn. Geadviseerd wordt om een behandeling minimaal 1 jaar te proberen omdat 
het eventuele effect van de behandeling zeker enkele maanden op zich kan laten wachten. 
Indien er sprake is van zeer ernstige neurologische schade als gevolg van de NPC mag van 
behandeling met Miglustat maar beperkte effectiviteit verwacht worden. De overweging al dan 
niet te starten met een (proef-)behandeling zal telkens op individuele gronden gemaakt dienen 
te worden in overleg met de patiënt en de familie. 

• Miglustat heeft geen effect op leverziekte en lever- en milt-vergroting. 

• Bij patiënten die (nog) geen neurologische symptomen hebben van de NPC wordt geadviseerd 
Miglustat behandeling te starten bij het ontstaan van de eerste neurologische symptomen, 
inclusief verticale blikparese. Hiernaar zal dus bij deze patiënten regelmatig, bijvoorbeeld 2 tot 
4 x per jaar, gericht onderzoek moeten worden gedaan. 

• Aanbevolen dosering: 3 d.d. 200 mg en bij kinderen < 12 jaar op basis van lichaamsoppervlakte: 
≤ 0,47 m²: 100 mg 1×/dag; 0,47–0,73 m²: 100 mg 2×/dag; 0,73–0,88 m²: 100 mg 3×/dag; 0,88–
1,25 m² 200 mg 2×/dag; >1,25 m²: 200 mg 3×/dag. Bij verminderde nierfunctie (50–70 
ml/min/1,73 m²: 200 mg/ 2×/dag; 30–50 ml/min/1,73 m²: 100 mg 2×/dag. 

• Bijwerkingen van Miglustat: 
○ Gastro-intestinale klachten. 
○ Trombocytopenie (niet leidend tot actieve bloeding). 
○ Mogelijk verminderde fertiliteit bij mannen. 

• Contra-indicatie: Ernstig gestoorde nierfunctie (< 30 ml/min). Gebruik bij zwangerschap en 
borstvoeding. 

Te vermijden medicatie en middelen: 

• Vermijden van medicatie die speekselvloed of epilepsie kan uitlokken. 

• Vermijden van alcohol (risico op verergering van ataxie). 
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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 
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of (Kinder)Neuroloog 
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Begeleiding 
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Neurologische problemen 
 

Motorische ontwikkeling 
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Cognitieve ontwikkeling 
 

Psychiatrische problemen 
 

Leverproblemen 
 

Miltproblemen 
 

Darmproblemen 
 

Longproblemen 
 

Laboratorium onderzoek 
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Sociale situatie 
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(Kinder)Fysiotherapeut 
 

(Kinder)Psycholoog 
 

Logopedist 
 

(Kinder)Psychiater 
 

Maatschappelijk werk 
 

Klinisch geneticus 
 

Huisarts 
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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. Dit wordt concordantie 
genoemd, waarbij in gezamenlijkheid doelstellingen worden geformuleerd nadat de kennis 
tussen de patiënt en behandelaar is uitgewisseld. 

3.2 Casemanager 

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

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

• Houdt overzicht over het gehele behandelproces. 

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

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

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

3.3 Kinderarts Metabole Ziekten / (Kinder)neuroloog 

• Is in principe voor patiënten tot de leeftijd van ongeveer 18 jaar de hoofdbehandelaar en is 
daarmee verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg voor de patiënt. 

• Informeert 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 Kinderen en Volwassenen met Stofwisselingsziekten: VKS en de 

Engelse ‘Niemann-Pick Disease Group’. 
○ Patiënteninformatie over NPC: via de website van VKS (www.stofwisselingsziekten.nl) 

• Er is een internationale NPC Registry (observationele, anonieme, database) waarin de gegevens 
van patiënten met bewezen NPC worden verzameld. Deze registry is geïnitieerd door Actelion, 
de producent van Miglustat en mede bedoeld om de veiligheid van Miglustat te evalueren.  
Omdat het kan bijdragen aan een significante kennis vermeerdering is het aan te bevelen alle 
patiënten hierin te registreren. Indien er een expertise centrum in Nederland is vastgesteld, dan 
zal dit centrum, in overleg met de lokale behandelaar, eventueel de registratie op zich nemen. 

• Rond de leeftijd van 18 jaar vindt transitie plaats naar de geneeskunde voor volwassenen. De 
kinderarts en/of de kinderneuroloog 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 controle 

Het progressieve karakter van de ziekte maakt regelmatige poliklinische controle noodzakelijk. De 
frequentie is uiteraard onder meer afhankelijk van de ernst van de ziekte en de mate van 
progressie. 
 
De hoofdbehandelaar (kinderarts of (kinder)neuroloog) stelt zich bij de poliklinische controles op 
de hoogte van het beloop van de ziekte en de gevolgen daarvan voor de patiënt. De onderstaande 
lijst kan behulpzaam zijn bij het plannen van het onderzoek: 
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Neurologische problemen 

• Problemen: 
○ Epilepsie, cataplexie, narcolepsie. 
○ Supranucleaire verticale blikparese (met name een stoornis in de vorming van verticale 

saccaden kan een vroeg neurologisch verschijnsel zijn). 
○ Ataxie, dystonie, dysartrie, dysfagie en spasticiteit: zie “motorisch ontwikkeling”. 
○ Leerstoornissen en cognitieve achteruitgang: zie “cognitieve ontwikkeling”. 
○ Gedragsproblemen en psychiatrische klachten: zie “psychiatrische problemen”. 

• Methode: 
○ Anamnese naar neurologische klachten. 
○ Algemeen lichamelijk en neurologisch onderzoek. 
○ Bij verdenking op beginnende supranucleaire verticale blikparese kan aanvullend onderzoek 

naar ‘saccadic eye movement velocity’ (SEM) behulpzaam zijn. 

• Beleid: 
○ Bij (het ontstaan van) neurologische afwijkingen (inclusief verticale blikparese): overweeg 

start Miglustat. 
○ Bij epilepsie, cataplexie, narcolepsie: medicamenteuze behandeling op indicatie. 

Motorische ontwikkeling 

• Problemen: 
○ Piramidale verschijnselen: hypotonie en spasticiteit. 
○ Extrapiramidale verschijnselen: dystonie, tremor en chorea. 
○ Ataxie, dysartrie, dysfagie. 
○ Achterblijven of achteruitgang motorische ontwikkeling. 

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

• Beleid: 
○ Standaard medebehandeling door (kinder)neuroloog voor aanvullende diagnostiek, 

behandeling en begeleiding. 
○ Bij dystonie en tremor: medicamenteuze behandeling op indicatie. 
○ Zo nodig behandeling en begeleiding door de (kinder)fysiotherapeut ter stimulering van 

motorische ontwikkeling en preventie van immobiliteit. 

Cognitieve ontwikkeling 

• Problemen: 
○ Slechte schoolresultaten als gevolg van leerstoornissen. 
○ Gedragsveranderingen en cognitieve functiestoornissen als gevolg van frontaalkwab 

beschadiging. 
○ Cognitieve achteruitgang, uiteindelijk leidend tot dementie. 

• Methode: 
○ Anamnese van de patiënt en/of ouders en observatie van het gedrag van de patiënt. 
○ Psychometrie door (kinder)psycholoog. 

• Beleid: 
○ Zo nodig begeleiding door (kinder)psycholoog voor evaluatie van cognitief functioneren met 

behulp van psychometrische testen en geven van adviezen met betrekking onderwijs en 
toekomstperspectieven. 
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Spraak- en taalontwikkeling 

• Problemen: 
○ Achterblijvende taal- en spraakontwikkeling als gevolg van motorische problemen (dysartrie, 

dysfonie en dystonie) en cognitieve achteruitgang. 

• Methode: 
○ Anamnese patiënt en/of ouders met betrekking tot spraak- en taalproblemen. 
○ Evaluatie spraak- en taalontwikkeling door observatie en lichamelijk onderzoek. 
○ Beoordelen van het gehoor bij diagnose (daarna op indicatie). 

• Beleid: 
○ Bij achterblijvende spraak- en taalontwikkeling overwegen van medebehandeling door 

logopedist voor evaluatie en begeleiding. 
○ Bij afwijkend gehooronderzoek verdere evaluatie en eventuele behandeling door KNO-arts. 

Psychiatrische problemen 

• Problemen: 
○ Gedragsproblemen, hyperactiviteit, agitatie en slaapstoornissen. 
○ Hallucinatie en psychotische episodes. 
○ Depressie, bipolaire stoornis en schizofrenie. 

• Methode: 
○ Anamnese van patiënt en ouders met betrekking tot psychiatrische klachten, hyperactiviteit, 

gedragsproblemen en slaapstoornissen. 

• Beleid: 
○ Bij verdenking op psychiatrische problemen: beoordeling, begeleiding en eventuele 

behandeling door psychiatrische. 
○ Ondersteuning en begeleiding van patiënten en hun naasten door (kinder)psycholoog en/of 

maatschappelijk werk bij omgang met gedrags- en psychiatrische problemen. 
○ Bij slaapproblemen: Melatonine of nachtelijke sedatie op indicatie. 

Voedingsproblemen 

• Problemen: 
○ Voedingsproblemen als gevolg van dysfagie. 
○ Afvallen en/of voedingsdeficiënties als gevolg van voedingsproblemen. 

• Methode: 
○ Anamnese met betrekking tot voedingsproblemen en slikproblemen 
○ Meten van lengte en gewicht en bijhouden van groeicurve. 
○ Onderzoek naar slikfunctie door logopedist. 
○ Evaluatie van de voedingswaarde in het dieet door diëtist. 

• Beleid: 
○ Zo nodig begeleiding door logopedist voor evaluatie van de slikfunctie en begeleiding bij 

slikstoornissen. 
○ Zo nodig begeleiding door diëtist voor evaluatie van het dieet en voedingsadviezen. 
○ Bij onvoldoende calorische of vocht intake: neusmaagsonde of gastrotomie voor toedienen 

van sondevoeding. 
○ Bij achterblijvende gewichtstoename of lengtegroei: dieetaanpassingen door diëtist en 

overwegen neusmaagsonde of gastrotomie voor toedienen van sondevoeding. 
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Leverproblemen 

• Problemen: 
○ Hepatomegalie. 
○ Verlengde icterus neonatorum. 
○ Cholestatische leverfunctiestoornissen (bij presentatie op jonge leeftijd). 

• Methode: 
○ Indien hepatomegalie bij presentatie: 1 x per jaar echo abdomen. 
○ Indien leverfunctiestoornis bij presentatie: 1 à 2 x per jaar leverenzymen en -functie. 

• Beleid: 
○ Bij icterus neonatorum fototherapie of wisseltransfusie op indicatie. 
○ Bij zeer ernstige leverfunctiestoornissen symptomatische behandeling. 

Miltproblemen 

• Problemen: 
○ Splenomegalie met risico op miltruptuur en pancytopenie. 

• Methode: 
○ Lichamelijk onderzoek bij poliklinische controle. 
○ Indien splenomegalie bij presentatie: 1 x per jaar echo abdomen. 

• Beleid: 
○ Controle bloedbeeld, let met name op trombopenie. 
○ Door sommigen wordt bij extreme splenomegalie geadviseerd contactsporten te vermijden. 

Longproblemen 

• Problemen: 
○ Recidiverende pneumonieën als gevolg van aspiratie bij dysfagie. 
○ Respiratoire insufficiëntie als gevolg van longinfiltratie met foamcellen (bij presentatie op 

jonge leeftijd). 

• Beleid: 
○ Bij (aspiratie)pneumonie: antibiotica, respiratoire ondersteuning (zuurstof) en/of 

fysiotherapie (hoesttechnieken) op indicatie, zo nodig overleg (kinder)longarts. 
○ Bij risico op (aspiratie)pneumonie als gevolg van dysfagie: overwegen toedienen van 

sondevoeding via neus-maagsonde of gastrotomie (PEG-sonde). 
○ Bij respiratoire insufficiëntie: respiratoire ondersteuning (zuurstof en beademing). 

Darmproblemen 

• Problemen: 
○ Obstipatie vaak als gevolg van immobiliteit. 
○ Diarree bij afwijkend eetpatroon of als bijwerking Miglustat. 

• Methode: 
○ Anamnese naar defecatie patroon. 
○ Lichamelijk onderzoek. 

• Beleid: 
○ Bij obstipatie: mobiliseren, voedingsadviezen en/of medicatie (Lactulose/Macrogol). 
○ Bij diarree: voedingsadviezen (lactose beperkt) en/of medicatie (Loperamide). 

Laboratorium onderzoek 

• Controles: 
○ Bij hepatomegalie/leverfunctiestoornissen: leverfunctie en leverwaarden (1-2 x/jaar). 
○ Bij splenomegalie: bloedbeeld (1-2 x/jaar). 
○ Bij ondervoeding: controle voedingsdeficiënties (op indicatie). 
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• Beleid: 
○ Uitslagen van laboratorium onderzoek worden met de patiënt en/of ouders besproken. 
○ In geval van prikangst extra begeleiding door pedagogisch medewerker inschakelen. 

Zelfstandigheid 

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

ziekte en behandeling van ouders naar de patiënt. 

• Methode: 
○ Begeleiding van de patiënt bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid door middel van 

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

poliklinische controle te bespreken met ouders (en de patiënt). 

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

psycholoog of maatschappelijk werker. 

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 NPC en/of 

ouders tegen aan kunnen lopen, zoals: opleiding, werk en vrije tijd, opvoeding, omgang met 
een chronische ziekte, problemen binnen gezin of familie, voorlichting geven aan derden en 
voorbereidingen voor vakanties. 

• Beleid:  
○ Ondersteuning van de patiënt en naasten bij praktische en emotionele problemen. 
○ Patiënt en/of ouders attenderen op de mogelijkheid van 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 en/of 

psycholoog voor ondersteuning. 

Erfelijkheid 

• Beleid: 
○ Geven van informatie over erfelijkheid van NPC. 

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

betrekking tot de gezins- of familiesituatie doorverwijzen naar klinisch genetisch centrum. 

Levenseinde 

• Beleid: 
○ Begeleiding en ondersteuning van patiënt en ouders op praktisch gebied, grotendeels door 

de huisarts. Zo nodig inschakelen van maatschappelijk werk. 
○ Begeleiding en ondersteuning van patiënt en ouders op emotioneel gebied, grotendeels 

door de huisarts. Zo nodig inschakelen van (kinder)psycholoog. 
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3.4 Overige betrokken zorgverleners 

Huisarts of Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) 

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

• De huisarts of AVG arts biedt ondersteuning in de laatste levensfase, op emotioneel en 
praktisch vlak. 

• De huisarts of AVG kan ondersteuning bieden bij alledaagse lichamelijke klachten en 
ondersteuning en begeleiding bieden aan patiënten en hun ouders. 

• De huisarts of AVG wordt door de hoofdbehandelaar, nadat de diagnose gesteld is, hierover 
geïnformeerd. 

• De huisarts of AVG wordt op de hoogte gebracht over de huidige omstandigheden met 
betrekking tot de algehele gezondheid en NPC door de hoofdbehandelaar. 

• De huisarts of AVG kan informatie inwinnen bij de hoofdbehandelaar of het expertisecentrum 
als er klachten zijn dit mogelijk verband kunnen houden met NPC. 

• De huisarts of AVG informeert de hoofdbehandelaar bij diagnose van andere ziektebeelden en 
grote beleidswijzigingen die mogelijk van invloed kunnen zijn op NPC. 

Kinderarts of (kinder)neuroloog in een niet academisch ziekenhuis 

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

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

• Indien er is gekozen voor contact met een kinderarts of (kinder)neuroloog in een niet 
academisch ziekenhuis dan is de informatie overdracht als volgt: 
○ De hoofdbehandelaar informeert de algemeen kinderarts of (kinder)neuroloog 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 NPC. 
○ De algemeen kinderarts of (kinder)neuroloog 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, 
dan stelt de betreffende arts of de ouders de hoofdbehandelaar op de hoogte. 

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

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

  



 

 November 2011 17 

4 Begeleiding – Volwassenen 
  

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

Psychiatrische problemen 
 

Motorische vaardigheden 
 

Cognitieve vaardigheden 
 

Spraak- en taalvaardigheid 
 

Darmproblemen 
 

Leverproblemen 
 

Longproblemen 
 

Miltproblemen 
 

Laboratorium onderzoek 
 

Sociale situatie 
 

Voedingsproblemen 
 

Erfelijkheid 
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Revalidatie / AVG 
 

Klinisch geneticus 
 

Gynaecoloog 
 

Huisarts 
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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. Bij ernstige cognitieve verslechtering zijn eventueel 
ouders, voogd, of echtgenoot hiervoor verantwoordelijk. 

• Is mede verantwoordelijk voor de uitvoering van het zorgtraject. 

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, de neuroloog, een (gespecialiseerd) 
verpleegkundige of een andere zorgverlener. 

4.3 Internist Metabole Ziekten / Neuroloog 

• Is in principe voor patiënten vanaf 18 jaar de hoofdbehandelaar en is daarmee verantwoordelijk 
voor de coördinatie van de zorg voor de patiënt. 

• Informeert de eigen huisarts van de patiënt over de algehele gezondheid en de ziekteverloop. 

• Stelt de patiënt op de hoogte van beschikbare patiënteninformatie en de patiëntenvereniging. 
○ Patiëntenvereniging voor Volwassenen en Kinderen met Stofwisselingsziekten (VKS) en de 

Engelse ‘Niemann-Pick Disease Group’. 
○ Patiënteninformatie: via de website van VKS (www.stofwisselingsziekten.nl). 

• Er is een internationale NPC Registry (observationele, anonieme, database) waarin de gegevens 
van patiënten met bewezen NPC worden verzameld. Omdat het kan bijdragen aan een 
significante kennis vermeerdering, is het aan te bevelen alle patiënten hierin te registreren. 
Indien er een expertise centrum in Nederland is vastgesteld, dan zal dit centrum, in overleg met 
de lokale behandelaar, eventueel de registratie op zich nemen. 

Poliklinische controles: 

Het progressieve karakter van de ziekte maakt regelmatige poliklinische controle noodzakelijk. De 
frequentie is uiteraard onder meer afhankelijk van de ernst van de ziekte en de mate van 
progressie. 
 
De hoofdbehandelaar (internist of neuroloog) stelt zich bij de poliklinische controles op de hoogte 
van het beloop van de ziekte en de gevolgen daarvan voor de patiënt. 
De onderstaande lijst kan behulpzaam zijn bij het plannen van het onderzoek: 

Neurologische problemen 

• Problemen: 
○ Epilepsie, cataplexie, narcolepsie. 
○ Supranucleaire verticale blikparese (vroeg neurologisch verschijnsel). 
○ Ataxie, dystonie, dysartrie, dysfagie en spasticiteit: zie “motorisch ontwikkeling”. 
○ Leerstoornissen en cognitieve achteruitgang: zie “cognitieve ontwikkeling”. 
○ Gedragsproblemen en psychiatrische klachten: zie “psychiatrische problemen”. 

• Methode: 
○ Anamnese naar neurologische klachten. 
○ Algemeen lichamelijk en neurologisch onderzoek. 
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○ Bij verdenking op beginnende supranucleaire verticale blikparese kan aanvullend onderzoek 
van de verticale saccaden behulpzaam zijn. 

• Beleid: 
○ Bij (het ontstaan van) neurologische afwijkingen (inclusief verticale blikparese): overweeg 

start Miglustat. 
○ Bij epilepsie, cataplexie, narcolepsie: medicamenteuze behandeling op indicatie. 

Psychiatrische problemen 

• Problemen: 
○ Depressie, bipolaire stoornis en schizofrenie. 
○ Hyperactiviteit, agitatie, gedragsproblemen en slaapstoornissen. 
○ Hallucinatie en psychotische episodes. 

• Methode: 
○ Anamnese van patiënt met betrekking tot psychiatrische klachten, hyperactiviteit, 

gedragsproblemen en slaapstoornissen. 
○ Beleid: 
○ Bij verdenking op psychiatrische problemen: beoordeling, begeleiding en eventuele 

behandeling door psychiatrische. 
○ Ondersteuning en begeleiding van patiënten en hun naasten door psycholoog en/of 

maatschappelijk werk bij omgang met gedrags- en psychiatrische problemen. 
○ Bij slaapproblemen: melatonine of nachtelijke sedatie op indicatie. 

Cognitieve vaardigheden 

• Problemen: 
○ Gedragsveranderingen en cognitieve functiestoornissen als gevolg van frontaalkwab 

beschadiging  
○ Cognitieve achteruitgang, uiteindelijk leidend tot dementie. 

• Methode: 
○ Anamnese van de patiënt en/of naasten. 
○ Observatie van het gedrag van de patiënt. 
○ Psychometrische testen (m.n. gericht op frontaalkwab) door psycholoog. 

• Beleid: 
○ Zo nodig begeleiding door psycholoog voor evaluatie van cognitief functioneren met behulp 

van psychometrische testen en adviezen met betrekking scholing, werk en 
toekomstperspectieven. 

Motorische vaardigheden 

• Problemen: 
○ Piramidale verschijnselen: parese en spasticiteit. 
○ Extrapiramidale verschijnselen: dystonie, tremor en chorea. 
○ Bewegingsstoornis: ataxie, dysartrie, dysfagie. 
○ Achteruitgang van motorische functies. 

• Methode: 
○ Anamnese van patiënt. 
○ Algemeen lichamelijk en neurologisch onderzoek. 
○ Beleid: 
○ Aanvullende diagnostiek, behandeling en begeleiding door de neuroloog. 
○ Bij dystonie en tremor: medicamenteuze behandeling op indicatie. 
○ Zo nodig behandeling en begeleiding door de fysiotherapeut ter stimulering van motorische 

ontwikkeling en preventie van immobiliteit. 
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Spraak- en taalvaardigheid 

• Problemen: 
○ Verminderde taal- en spraakvaardigheid als gevolg van motorische problemen (dysartrie, 

dysfonie en dystonie) en cognitieve achteruitgang. 

• Methode: 
○ Anamnese patiënt en/of naasten met betrekking tot spraak- en taalproblemen. 
○ Evaluatie spraak- en taalvaardigheid door observatie en lichamelijk onderzoek. 
○ Beoordelen van gehoor op indicatie. 

• Beleid: 
○ Bij verslechterende spraak- of taalvaardigheid overwegen van medebehandeling door 

logopedist voor evaluatie, behandeling en begeleiding. 

Voedingsproblemen 

• Problemen: 
○ Voedingsproblemen als gevolg van dysfagie. 
○ Afvallen en/of voedingsdeficiënties als gevolg van voedingsproblemen. 

• Methode: 
○ Anamnese met betrekking tot voedingsproblemen en slikproblemen. 
○ Meten van lengte en gewicht. 
○ Onderzoek naar slikfunctie door logopedist op indicatie. 
○ Evaluatie van de voedingwaarde in het dieet door diëtist op indicatie. 

• Beleid: 
○ Zo nodig begeleiding door logopedist voor evaluatie van de slikfunctie en begeleiding bij 

slikstoornissen. 
○ Zo nodig begeleiding door diëtist in verband met evaluatie van het dieet en 

voedingsadviezen. 
○ Bij onvoldoende calorische of vocht intake: neusmaagsonde of gastrotomie voor toedienen 

van sondevoeding. 
○ Bij gewichtsafname: dieetaanpassingen door diëtist en overwegen neusmaagsonde of 

gastrotomie voor toedienen van sondevoeding. 

Darmproblemen 

• Problemen: 
○ Obstipatie vaak als gevolg van immobiliteit. 
○ Diarree bij afwijkend eetpatroon of als bijwerking Miglustat. 

• Methode: 
○ Anamnese naar defecatie patroon. 
○ Lichamelijk onderzoek. 

• Beleid: 
○ Bij obstipatie: mobiliseren, voedingsadviezen en/of medicatie (Lactulose/Macrogol). 
○ Bij diarree: voedingsadviezen (lactose beperkt) en/of medicatie (Loperamide). 

Leverproblemen 

• Problemen: 
○ Hepatomegalie. 
○ Cholestatische leverfunctiestoornissen komen op volwassen leeftijd niet voor. 

• Methode: 
○ Indien hepatomegalie bij presentatie: 1 x per jaar echo abdomen. 
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Miltproblemen 

• Problemen: 
○ Splenomegalie met risico op miltruptuur en pancytopenie. 

• Methode: 
○ Lichamelijk onderzoek bij poliklinische controle. 
○ Bij splenomegalie:1 x per jaar echo abdomen. 

• Beleid: 
○ Controle bloedbeeld, let met name op trombopenie. 
○ Bij extreme splenomegalie wordt door sommigen geadviseerd contactsporten te vermijden. 

Longproblemen 

• Problemen: 
○ Recidiverende pneumonieën als gevolg van aspiratie bij dysfagie. 

• Beleid: 
○ Bij (aspiratie)pneumonie: antibiotica, respiratoire ondersteuning (zuurstof) en/of 

fysiotherapie (hoesttechnieken) op indicatie, zo nodig overleg longarts. 
○ Bij risico op (aspiratie)pneumonie als gevolg van dysfagie: overwegen toedienen van 

sondevoeding via neus-maagsonde of gastrotomie (PEG-sonde). 

Laboratorium onderzoek 

• Controles: 
○ Bij hepatomegalie: leverfunctie en leverwaarden (1 x/jaar). 
○ Bij splenomegalie: bloedbeeld (1 x/jaar). 
○ Bij ondervoeding: controle voedingsdeficiënties (op indicatie). 

• Beleid: 
○ Uitslagen van laboratorium onderzoek worden, tenzij anders afgesproken, binnen twee 

weken doorgegeven aan de patiënt en/of een naaste. 

Sociale situatie 

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

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

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

• Beleid: 
○ Ondersteuning van de patiënt en naasten bij praktische en emotionele problemen. 
○ Patiënt en/of een naaste attenderen op de mogelijkheid om tips en adviezen te krijgen 

vanuit VKS. 
○ Bij behoefte aan extra steun of begeleiding doorverwijzen naar maatschappelijk werk en/of 

psycholoog voor ondersteuning. 

Hulpmiddelen en huisvesting 

• Problemen: 
○ Behoefte aan hulpmiddelen en hulp in het dagelijks leven in verband met: 

- Progressieve neurodegeneratieve aandoeningen met gevolgen voor motorisch, 
cognitieve en taal- en spraakvaardigheden. 

- Fysieke beperkingen als gevolg van complicaties en neurologische problemen. 
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• Methode: 
○ Evaluatie van behoefte aan hulp en hulpmiddelen op basis van huidige functioneren en 

beperkingen door revalidatie arts, arts verstandelijk gehandicapten (AVG) en/of 
ergotherapeut. 

• Beleid: 
○ Stimuleren van huidige functioneren en minimaliseren van beperkingen. 
○ Hulp in het dagelijks leven, door middel van thuiszorg of begeleiding vanuit woonvorm. 
○ Hulpmiddelen en aanpassingen op basis van huidige functioneren en beperkingen. 

Erfelijkheid 

• Beleid: 
○ Geven van informatie over erfelijkheid van NPC. 

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

betrekking tot de gezins- of familiesituatie doorverwijzen naar klinisch geneticus. 

Graviditeit en Fertiliteit 

• Problemen: 
○ Presentatie of exacerbatie van NPC kan zich voordoen tijdens zwangerschap. 
○ Bij gebruik Miglustat mogelijk verminderde fertiliteit bij mannen en mogelijk ook bij 

vrouwen. 
○ Gebruik Miglustat is gecontraïndiceerd tijdens zwangerschap en borstvoeding. 

• Beleid: 
○ Bespreken van verschillende punten met betrekking tot keuze voor ouderschap, met onder 

andere aandacht voor het ziektebeloop en het toekomstperspectief. 
○ Bijzonderheden betreffende de fertiliteit: Miglustat vermindert mogelijk de fertiliteit van de 

man en moet daarom bij een zwangerschapswens worden gestaakt. 
○ Bijzonderheden tijdens graviditeit: risico op exacerbatie, waarschijnlijk als gevolg van 

progesteron stijging en toegenomen metabole stress. 
○ Tijdens zwangerschap en borstvoeding moet Miglustat worden gestaakt. 

• Doorverwijzing: 
○ Bij zwangerschapswens of zwangerschap doorverwijzen naar de gynaecoloog of 

verloskundige. 

Levenseinde 

• Beleid: 
○ Begeleiding en ondersteuning van patiënt en ouders/naasten op praktisch gebied, 

grotendeels door de huisarts. Zo nodig inschakelen van maatschappelijk werk. 
○ Begeleiding en ondersteuning van patiënt en ouders/naasten op emotioneel gebied, 

grotendeels door de huisarts. Zo nodig inschakelen van psycholoog. 

4.4 Overige betrokken zorgverleners 

Huisarts of Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) 

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

• De huisarts biedt begeleiding en ondersteuning in de laatste levensfase op emotioneel en 
praktisch vlak. 

• De huisarts of AVG kan ondersteuning bieden bij alledaagse lichamelijke klachten en 
ondersteuning en begeleiding bieden aan patiënten en hun naasten. 
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• De huisarts of AVG wordt op de hoogte gebracht over de huidige omstandigheden met 
betrekking tot de algehele gezondheid en NPC door de internist. 

• De huisarts of AVG kan informatie inwinnen bij de internist of het expertisecentrum als er 
klachten zijn dit mogelijk verband kunnen houden met NPC. 

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

Internist of neuroloog in een niet academisch ziekenhuis 

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

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

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

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

met betrekking tot de algehele gezondheid en NPC. 
○ 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, 
stelt deze of de patiënt de hoofdbehandelaar hiervan op de hoogte. 

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

• De betreffende specialist rapporteert na ontslag over het beloop en de bevindingen tijdens 
opname aan de internist. 
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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, internist metabole 
ziekten of (kinder) neuroloog, die hoofdbehandelaar is. 

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

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

• Arts Metabole Ziekten 

• (Kinder)Neuroloog 
 
De volgende zorgspecialisten zijn zo nodig bij het zorgtraject betrokken: 

• Diëtist    •    (Kinder)Fysiotherapeut 

• (Kinder)Gastro-enteroloog  •    Klinisch geneticus 

• Logopedist    •    Longarts 

• Maatschappelijk werk  •    (Kinder)Psychiater 

• (Kinder)Psycholoog   •    Revalidatieteam 

• Huisarts    •    Arts Verstandelijk Gehandicapten 

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

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

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

- Uitslagen van aanvullend onderzoek worden in principe binnen vier weken besproken met de 
patiënt en/of ouders. Indien dit niet mogelijk is, worden de patiënt en/of ouders hierover 
geïnformeerd. 

- In opdracht van VKS wordt dit zorgpad iedere drie tot vijf jaar herzien zodat de beschreven zorg 
aan de nieuwste inzichten voldoet. 
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6 Niemann-Pick disease type C – Latest Evidence 

Niemann-Pick disease type C 

Niemann-Pick disease type C (NPC) is an autosomal recessive lysosomal lipid storage disorder, 
characterized by organomegaly and progressive neurodegeneration. The excess storage of 
cholesterol and glycosphingolipides in the viscera and central nervous system is caused by 
impaired intracellular lipid trafficking.1,3,4 
Most cases of NPC, approximately 95%, are associated with mutations in the NPC1 gene (located at 
chromosome 18q11) which leads to NP type C1 (MIM 257220). About 4% are attributable to 
mutations in the NPC2 gene (located at chromosome 14q24.3) causing NP type C2 (MIM 
607625).3,5-7 The remainder of patients are biochemically proven cases who do not have identified 
mutations.8 The identical biochemical pattern and clinical manifestations observed in NPC1 and 
NPC2 phenotypes suggest that the two proteins participate together in mediating in egress of 
cholesterol from late endosomes or lysosomes. Still the precise mechanism by which these 
proteins act remains unknown.7 
The prevalence has been estimated to be between 1:120.000 and 1:150.000, although is probably 
an underestimate due to the fact that atypical phenotypes may not be recognized.3 

Clinical features 

NPC can develop at any age and has a wide spectrum of clinical phenotype. Both the 
symptomatology and the rate of disease progression are heavily influenced by age of the patient at 
onset. 8 The late childhood and juvenile neurologic onset forms are most common (60-70%). The 
continuous and unbroken neurologic progression in NPC is consistently more rapid in patients 
diagnosed in early childhood, compared with those diagnosed later on. The NPC disability scale is a 
representative tool for measuring the neurological progression regarding ambulation, 
manipulation, language and swallowing. 1 
 
Classification can be made from the age of onset: 1,3,8-10 

Perinatal presentation: In the perinatal period liver disease is predominant with occurrence of 
prolonged cholestatic icterus and progressive hepatosplenomegaly. In about 10% this may lead to 
a rapidly fatal liver failure and death before the age of 6 months. In those patients who survive the 
neonatal liver disease, this is generally followed by supranuclear gaze palsy, ataxia, increasing 
spasticity, seizures and dementia. The onset of these neurological problems can occur at any time 
over years or even decades in this group of patients. Occasional occurrence of fetal ascites or fetal 
hydrops and rare cases with severe neonatal respiratory failure have been described. 

Early infantile presentation (< 2 years): Less-frequently a severe infant neurological 
phenotype occurs with hepatosplenomegaly, hypotonia, delay of developmental motor milestones, 
loss of acquired motor skills and mental regression followed by spasticity and pyramidal tract 
involvement. Most of these patients die before the age of 5 years. 

Late infantile presentation (2-6 years): In children with a neurologic onset by the age of 3-5 
years the first manifestation is often ataxic gait accompanied by spleno- or hepatomegaly. Isolated 
hepatosplenomegaly may initially be the only sign in children of this age, followed later by 
development of neurological symptoms. 

Late childhood presentation (6-12 years): In patients with neurologic onset between 6-12 
years mild learning difficulties due to intellectual impairment and impaired fine motor function are 
often the first symptoms, although seizure or cataplexy can be presenting symptoms. Transient 
neonatal icterus and hepatosplenomegaly may have occurred previously. Later symptoms include 
slowly progressive supranuclear gaze palsy, ataxia, dysartria, chorea and dystonia. Seizures or 
(gelastic) cataplexy often occur in this group of patients and are difficult to control. As disease 
progresses spasticity and pyramidal signs develop. The motor impairment is prominent, intellectual 

http://www.vertalen.nu/woordenboek/en/0/representative/
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decline is more variable and psychotic episodes may occur. Dysphagia is a major problem often 
requiring gastrotomy. Dementia usually occurs in the teenage years. Death, often from pulmonary 
complications, may occur in teenage years or early adulthood. 

Juvenile or adult presentation (> 12 years): In juvenile and adults the progressive neurological 
manifestations are the most prominent feature, including ataxia, dystonia, dysphagia, dysartria, 
seizures, cataplexy and cognitive deterioration (dementia). Psychosis and other neuropsychiatric 
symptoms are not uncommon and may be the presenting symptom. Paresis of the vertical gaze 
and visceromegaly may be absent. And even adult patients with isolated splenomegaly have been 
described. Juvenile and adult onset patients show a much slower rate of neurological 
deterioration. 

Diagnosis 

In patients suspected to have NPC, screening should comprise evaluation for characteristic 
neurological as well as systemic features by medical history, clinical examination and regular 
laboratory test. Confirmation of the diagnoses requires biochemical and molecular genetic testing. 
The key laboratory diagnostic tests are performed on a skin fibroblast culture. Filipin staining 
demonstrates unesterified cholesterol accumulation in lysosomes after LDL-loading, showing a 
‘classical’ storage pattern in 85% of cases. A lesser level of storage is seen about 15% ‘variant 
biochemical phenotypes’. Another biochemical test measures the rate of cholesterol ester 
formation, which is very low in the classical phenotype. Genetic studies can be used for further 
confirmation of the diagnoses, especially in patients with a variant biochemical phenotype. Genetic 
studies can also be undertaken if clinical symptoms are very suggestive of a diagnosis of NPC, even 
with a negative result from filipin testing.8,10 
Due to the rapid advances in DNA analysis it is likely that filipin staining will soon be replaced by 
mutation analysis as a first line investigation. 
Furthermore, the recent discovery of plasma oxysterol markers, which correlated with the age of 
disease onset, disease severity and therapy response, are promissing.11 

Treatment 

Since it is likely that irreversible damage of the neuronal pool has occurred by the time diagnosis is 
made, disease stabilization is likely the best attainable goal for long-term disease modifying 
therapy.8 This in addition to symptom control and palliative care which still is a main feature (and 
till recently the only) in the treatment of NPC. 
 
N-butyldeoxynojirimycin (Miglustat) is the first and only approved therapy for patients with NPC. 
Miglustat is a small iminosugar molecule that reversibly inhibits glycosphingolipid synthesis. A 
prospective clinical trail 12 and retrospective study 13 have demonstrated clinically relevant 
beneficial effect of Miglustat on neurological disease progression in adult, juvenile and pediatric 
patient with NPC. The magnitude of this effect was greater in patients diagnosed in juveniles and 
adults compared with those diagnosed in early childhood. It was well-tolerated and safe. The 
effects of Miglustat on the systemic manifestation of NPC have not yet been investigated in clinical 
trials. 8,14 
 
The symptomatic treatment consists of optimizing the general condition and treating the clinical 
neurological and neuropsychiatric features and complications (malnutrition, aspiration 
pneumonia). This includes pharmacotherapy to alleviate neurological symptoms such as epilepsy, 
cataplexie, dystonia; tube feeding in patients who are malnourished or at risk of aspiration due to 
dysfagia; and treatment for aspiration pneumonia. 
 
Lipid-lowering drugs and bone marrow transplantation have been ineffective in halting the 
neurologic progression.9 Although lipid-lowering drugs significantly improved liver cholesterol 
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storage, little effect on the onset of neurological symptoms was found.15 And while bone marrow 
transplantation ameliorated the systemic features of NPC, it did not halt the neurological 
deterioration.16 In a patient with NPC2 a bone marrow transplantation has been successful, 
although this was probably due to a severe post transplantation ‘graft versus substrate’ reaction 
that required intense immune suppression.17 Liver transplantation in humans corrects hepatic 
dysfunction but does not ameliorate the neurologic disease.10 

Future perspectives 

A number of experimental disease specific therapies have been tested in cell culture and animal 
models, including small-molecule therapies (aiming to interdict apoptosis), neurosteroïd 
replacement therapy, over-expression of GTPase Rab 9 (attempting to activate alternative 
pathways for mobilizing endosomale cargoes), curcumin (stabilizing calcium homeostasis and lipid 
metabolism) and cyclodextrin 18,19 (reversing the lysosomal transport defect by inducing movement 
of unesterified cholesterol from the lysosomes to the cytosolic pool). These studies have shown 
promising results in delaying disease progression in animal models of NPC, however further 
research is mandatory. 8,10 
A clinical trial utilizing cyclodextrin for Niemann-Pick Type C patients is in the planning phase. 
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7 Consensus zorgpad Niemann-Pick type C 
Er werd consensus bereikt over dit zorgpad door de afdelingen metabole ziekten van de volgende 
Universitaire Medische Centra: 
 
Datum: 15 november 2011 
 
Kinderartsen: 

- Academisch Medisch Centrum, Amsterdam 

- Academisch Ziekenhuis Maastricht, Maastricht 

- Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam 

- Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen 

- Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen 

- Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht 
 
Internisten: 

- Academisch Medisch Centrum, Amsterdam 

- Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam 

- Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Disclaimer 
De informatie in dit zorgpad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
 
In dit zorgpad is op basis van de huidige kennis de optimale begeleiding en behandeling 
vastgesteld. Dankzij wetenschappelijk onderzoek zullen er steeds nieuwe inzichten worden 
ontdekt. De informatie in dit zorgpad kan dus verouderen en daarom wordt dit zorgpad, in 
opdracht van VKS, iedere 3 tot 5 jaar aangepast aan de meest recente inzichten. 
 
Dit zorgpad is een afspraak tussen behandelaren en patiënten over hoe de optimale zorg bij de 
ziekte van Niemann-Pick type C 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 behandelarenversie bestaat een patiëntenversie van dit zorgpad. 
 
De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een 
behandeling bij een arts. 
 
  



 

 November 2011 30 

 


