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1 Voorwoord 
Voor u heeft u het zorgpad voor tyrosinemie type 1. Het doel van dit zorgpad is meervoudig: 

• Voor de patiënt: Verduidelijking van het ziekte- en zorgproces. Ondersteuning in contact met 
zorgverzekeraars en andere hulpverleners. 

• Voor de arts: Ondersteuning van de behandeling door expert opinions en/of wetenschappelijk 
onderzoek. Het mogelijk maken van het meer eenduidig verzamelen van informatie over 
ziekteverloop, complicaties en behandelingen. Het mogelijk maken van betere afspraken in de 
beroepsgroep over benodigdheden voor optimale zorg. 

• Voor de zorgverzekeraar: Professionalisering van het zorgproces door consensus. 
 
Het zorgpad is ontwikkeld door een team van artsen die gespecialiseerd zijn in metabole ziekten in 
samenwerking met de andere deskundigen op het gebied van tyrosinemie en de 
patiëntenvereniging. In dit zorgpad wordt de beste medische zorg zoveel mogelijk gebaseerd op de 
meest recente gegevens uit wetenschappelijk onderzoek, in combinatie met de ervaringen van een 
groep experts. Dit zorgpad geeft de consensus weer die is bereikt door de kinderartsen metabole 
ziekten en internisten metabole ziekten. In dit zorgpad is nog geen ‘level of evidence’ aangegeven 
voor de gegeven adviezen. Het is wenselijk dat dit in de nabije toekomst alsnog wordt toegevoegd. 
Het zorgtraject wordt weergegeven in een stroomschema, waarna de verschillende onderdelen 
worden besproken. Het is belangrijk te realiseren dat het een algemene richtlijn is en dat er goede 
redenen kunnen zijn om in overleg bij individuele patiënten hiervan af te wijken. Ook kunnen 
tussen de Nederlandse Universitaire Medische Centra met een afdeling voor Metabole Ziekten 
kleine verschillen bestaan over de precieze invulling of toepassing van dit zorgpad. 

1.1 Expertise centrum 
Gezien de zeldzaamheid van de aandoening en de complexe symptomatologie is de aanwezigheid 
van een expertise centrum binnen Nederland wenselijk. 
Een dergelijk expertise centrum moet het landelijk aanspreekpunt zijn voor alle personen 
(patiënten, betrokkenen en zorgverleners) die met tyrosinemie type 1 te maken hebben. Door 
concentratie van kennis en ervaringen met betrekking tyrosinemie kan de meest optimale zorg aan 
patiënten met tyrosinemie worden geleverd. Daarnaast heeft het expertise centrum een 
belangrijke rol in onderzoek op gebied van tyrosinemie, 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 een vraagbaak zijn voor patiënten met 
tyrosinemie, hun naasten en overige betrokkenen. 
 
Indien een expertise centrum in Nederland beschikbaar is, dan wordt het sterk geadviseerd dat 
patiënten gemiddeld één keer per jaar het expertise centrum bezoeken voor controle. De lokale 
specialist (kinderarts metabole ziekten of internist metabole ziekten) blijft in principe 
verantwoordelijk blijven voor de directe zorg voor de patiënt. Hierbij kan altijd overleg 
plaatsvinden met en advies worden gevraagd aan het expertise centrum. Ook patiënten zelf en 
hun naasten kunnen hier met vragen terecht. 
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 drie tot vijf jaar wordt 
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bijgewerkt, zodat steeds de meest actuele informatie met betrekking tot tyrosinemie 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 gespecialiseerd in metabole ziekten” bedoeld. 

• “Tyrosinemie type 1” wordt afgekort tot ‘tyrosinemie’. 
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2 Tyrosinemie type 1 

2.1 Presentatie 

Hielprikscreening 

- Afwijkend indien succinylaceton (SA) in bloed ≥ 1.20 µmol/l. 

Symptomen 

- In principe opsporing via hielprikscreening, zonder klinische symptomen. 

- Goede prognose bij NTBC-gebruik. 

- Infantiele vorm: 

• Presentatie voor de leeftijd van 2 maanden. 

• Failure to thrive, ascites, verhoogde bloedingsneiging, leverfalen. 

• Slechte prognose op alleen dieet: overlijden zonder levertransplantatie. 

- Vroege vorm: 

• Presentatie tussen 2 en 6 maanden. 

• Failure to thrive, hepatomegalie, verhoogde bloedingsneiging, ascites, oedeem, 
voedingsproblemen, hypoglycemie, nefropathie, rachitis. 

• Redelijke prognose op alleen dieet: risico op leverfalen met kans op overlijden. 

- Late vorm: 

• Presentatie na de leeftijd van 6 maanden. 

• Hepatomegalie, rachitis als gevolg van tubulus nefropathie, neurologische problemen. 

• Goede prognose op alleen dieet: risico op overlijden als gevolg van leverkanker. 

2.2 Diagnostiek 

Tyrosinemie 

- Urineonderzoek: succinylaceton. 

- Bloedonderzoek: succinylaceton, tyrosine en phenylalanine. 

- FAH-activiteit: in lymfocyten of fibroblasten (huidbiopt). 

- Bevestiging van de diagnose door middel van mutatie analyse. 
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Presentatie Diagnostiek Behandeling Begeleiding 

Dieet 



 

 Januari 2012 7 

Aanvullend onderzoek bij presentatie 

- MRI of echo abdomen: lever noduli, aanwijzingen voor levercirrose, niergrootte. 

- Overweeg (met name bij late diagnose of rozenkrans bij lichamelijk onderzoek): X-pols/X-thorax 
voor rachitis. 

- Bloedonderzoek: transaminasen, bilirubine, albumine, stollingsfactoren en AFP (alfa-
foetoproteïne), kreatinine, ureum, elektrolyten, Hb en MCV. 

- Urineonderzoek: fosfaat, glucose, aminozuren, δ-ALA (delta-aminolevulinezuur dehydrogenase) 
en phenylazijnzuur. 

Prenatale diagnostiek 

- Vruchtwater punctie: succinylaceton in vruchtwater. 

- Villusbiopt: FAH activiteit of DNA-diagnostiek. 

2.3 Behandeling 

Medicatie 

NTBC (2-(2-nitro-4-trifluoromethylbenzoyl)-1,3-cyclohexanedione) 
- NTBC (Nitisinon) remt 4-hydroxy phenylpyruvaat dioxygenase (2e enzym in tyrosinepathway) 

waardoor minder toxische metabolieten kunnen ontstaan. 

- Start NTBC direct na stellen van de voorlopige diagnose op basis van succinylaceton. 

- Dosering: aanbevolen dosering is 1 mg/kg/dag in 2 dosis. 

- Inname: 1 uur voor of minimaal 2 uur na de maaltijd, kan worden opgelost in water. 

- Bijwerkingen: voorbijgaande trombocytopenie en/of neutropenie; oogklachten (jeuk, brandend 
gevoel, fotofobie, cornea opaciteiten en cornea erosies (waarschijnlijk op basis van verhoogd 
tyrosine). 

- Ongeveer 10% van de patiënten met leverfalen als presentatie reageert niet of onvoldoende op 
NTBC-behandeling. 

- Streefwaarden NTBC: 40-60 μmol/L; SA bloed < 0.1 μmol/L; SA urine < 0.1 μmol/L. 

Te vermijden medicatie 

- Geneesmiddelen, maar ook frisdranken, met aspartaam (bestaat voor 50% uit phenylalanine) 
moeten zo veel mogelijk worden vermeden, indien er een goed alternatief is. 

- Overige zoetstoffen, zoals neotaam, zijn wel zonder restrictie toegestaan bij patiënten met 
tyrosinemie. 

Dieet 

- Start dieet direct na stellen van de (voorlopige) diagnose. 

- Levenslang phenylalanine en tyrosine beperking→ natuurlijk eiwit beperkt dieet, maar normale 
totale eiwitintake middels aminozurensuppletiemengsel. 

- De “eiwitvariatielijst” uit het PKU handboek van de Nederlandse Phenylketonurie vereniging 
kan worden gebruikt als hulpmiddel hierbij (zie www.pkuvereniging.nl). 

- Suppletie van aminozuren → aminozuur supplement (zonder tyrosine en phenylalanine). 

- Zo nodig (extra) suppleties van vitamines en mineralen. 

- Streefwaarden phenylalanine: >35 μmol/L; tyrosine: 200-400 μmol/L. 

Levertransplantatie 

- Indicaties: 

• Leverfalen, niet of onvoldoende reagerend op NTBC. 

• Verdenking hepatocellulair carcinoom. 
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- Evaluatie, behandeling en begeleiding door levertransplantatie team (UMCG). 

- Complicaties: 

• Risico op mortaliteit postoperatief ongeveer ≥ 10%. 

• Risico’s als gevolg van immunosuppressie: infectiedruk versus afstoting, op langere termijn 
ook risico op secundaire maligniteit. 

Tijdens ziekte 

- Problemen: 

• Meer energieverbruik, in combinatie met minder energie inname (braken en anorexie). 

• Eiwitafbraak door katabolisme, leidend tot stijging van tyrosine en phenylalanine. 

- Adviezen: 

• Innemen van voldoende energie (katabolisme voorkomen). 

• Natuurlijk eiwitintake met 10-20% verminderen. 

• Innemen van het aminozuurmengsel zoals gebruikelijk. Bij gastro-intestinale of inname 
problemen eventueel verdunnen, kleinere porties of lagere dosis. 

• Innemen van NTBC zoals gebruikelijk. 

• Bij koorts paracetamol gebruiken. 

• Contact met huisarts of kinderarts algemeen ziekenhuis zoals gebruikelijk. 

Bij operatieve ingrepen 

- Pre-operatief: 

• Overweeg controleren stolling, bloedbeeld, elektrolyten. 

• Overwegen infuus met glucose ten tijde van nuchter zijn. 

- Post-operatief: 

• Overwegen sondevoeding (calorieën en aminozuren) om katabolisme te voorkomen. 
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3 Begeleiding – Kinderen 
  

* De behandelaren binnen de dikke lijnen zijn standaard betrokken, die binnen de gestippelde lijnen 
alleen zo nodig. 
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3.1 Patiënt en/of ouders 

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

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

3.2 Casemanager 

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

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

• Houdt overzicht over het gehele behandelproces. 

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

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

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

3.3 Kinderarts Metabole Ziekten 

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

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

• Is er verantwoordelijk voor dat de bevindingen van andere behandelaren worden 
teruggekoppeld en indien nodig worden geïncorporeerd in de verdere behandeling en 
begeleiding. 

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

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

dieetinformatie uit het PKU handboek (‘Eiwitvariatielijst’) van Nederlandse PKU vereniging 
(www.pkuvereniging.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 
tyrosinemie, zodat hij kan adviseren over eventuele effecten van diagnostiek en behandeling op 
tyrosinemie. De kinderarts wordt hierover op de hoogte gebracht door de arts die de patiënt 
opneemt of door ouders. 

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

Poliklinische controles: 

Globaal vindt poliklinische controle plaats volgens onderstaand schema. De frequentie is mede 
afhankelijk van de problematiek en omstandigheden van de patiënt en zijn ouders. 
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Leeftijd  Frequentie 
Na diagnose  1 x per 1 à 2 weken, geleidelijk afbouwen 
½ -1 jaar   4 à 6 x per jaar 
1 - 18 jaar  4 x per jaar 

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

NTBC 

• Methode: 
○ Bespreken van knelpunten en eventuele bijwerkingen van NTBC. 

• Beleid: 
○ Evalueren van de dosering van NTBC en zo nodig bijstellen. 

Dieet 

• Methode: 
○ Bespreken van knelpunten of moeilijkheden binnen het dieet. 

• Beleid: 
○ Geven van informatie met betrekking tot het dieet. 
○ Standaard begeleiding door diëtist. 

Laboratorium onderzoek 

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

zijn en dieet veranderingen, zullen frequentere controles soms nodig zijn: 
Leeftijd  Frequentie 
0 – ½ jaar 1 x per maand 
> ½ jaar 1 x per 2 à 3 maanden 

○ Monitoren van effect van NTBC: 

- Urine: δ-ALA en succinylaceton. 

- Bloed: succinylaceton, NTBC. 

- Bijwerkingen NTBC: verlaging hemoglobine en leukocyten. 
○ Monitoren van effect van dieet: 

- Bloed aminozuren. 
○ Overig laboratorium onderzoek: 

- Leverwaarden en -functie: transaminasen, albumine, stolling, glucose, bilirubine en AFP. 

- Bot (indien verdacht): AF en botfractie; eventueel aangevuld met X-hand. 

- Nierfunctie: ureum, kreatinine, elektrolyten, fosfaat, calcium, pH en bicarbonaat. 

- Urinecontrole: eiwitten, glucose, aminozuren. 
○ Overig laboratorium onderzoek globaal 1 x per jaar: 

- Vitaminen (A en D), mineralen en spoorelementen (o.a. calcium). 

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

worden besproken. 

Prikinstructie 

• Beleid: 
○ Instructie aan de patiënt en ouders over het maken van een bloedspotkaartje door een 

(gespecialiseerd) verpleegkundige of doktersassistent. 
○ Bij prikangst extra begeleiding door pedagogisch medewerker. 
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Groei 

• Methode: 
○ Meten van lengte en gewicht meten bij poliklinische controle. 
○ Groeicurve bijhouden. 

• Beleid: 
○ Bij afwijkende groeicurve: 

- Groei vervolgen. 

- Eventuele oorzaak achterhalen (tekort aminozuren, aanwijzingen rachitis). 

- Bij tekort phenylalanine (Streefwaarde > 35 µmol/L) dieet aanpassen. 
○ Bij persisterende groei achterstand zonder duidelijk oorzaak overweeg doorverwijzing naar 

(kinder)endocrinoloog. 

Cognitieve ontwikkeling 

• Problemen: 
○ Neurocognitieve ontwikkeling kan achterblijven tov leeftijdgenoten. 

• Methode:  
○ Anamnese van patiënt en ouders en observatie van het gedrag. 
○ Eventueel informatie inwinnen bij school. 

• Beleid:  
○ Rond de leeftijd van 7 jaar, of eerder bij (verdenking op) achterblijvende cognitieve 

ontwikkeling, overweeg doorverwijzing naar (kinder)psycholoog voor verdere evaluatie. 
○ Overweeg begeleiding en adviezen door de (kinder)psycholoog bij achterblijvende cognitieve 

ontwikkeling. 

Lever afwijkingen 

• Problemen: 
○ Leverfalen, vooral bij vroege presentatie en NTBC-ongevoeligheid. 
○ Levercirrose. 
○ Hepatocellulair carcinoom. 

• Methode: 
○ Laboratorium onderzoek: leverfunctie (stolling, albumine, glucose, bilirubine), 

levertransaminasen en AFP. 
○ Beeldvorming: 

- Echo abdomen: globaal 2 x per jaar. 

- MRI (of CT) abdomen: globaal 1x per 1 à 2 jaar, en bij afwijkingen op echo. 

• Beleid: 
○ Bij ernstig leverfalen en (verdenking op) hepatocellulair carcinoom → overwegen 

levertransplantatie. 
○ Bij indicatie voor levertransplantatie doorverwijzen naar centrum voor hepatobiliaire 

chirurgie voor verdere evaluatie, behandeling en begeleiding van de patiënt en ouders. 

Nier afwijkingen 

• Problemen: 
○ Tubulus nefropathie. 
○ Hypertensie, vooral bij relatief laat starten van NTBC. 

• Methode: 
○ Bloedonderzoek: kreatine, ureum, electrolyten, fosfaat, calcium, pH en bicarbonaat. 
○ Urine onderzoek: acidose, glucosurie, verlies aminozuren. 
○ Tensie controle bij poliklinische controle. 

• Beleid: 
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○ Bij aanwijzingen voor tubulaire dysfunctie eventueel suppletie van o.a. vitamine D en 
calcium. 

○ Bij hypertensie doorverwijzen naar een (kinder)nefroloog voor verdere behandeling. 

Neurologische crisis 

• Problemen: 
○ Porfyrie-achtige crisis met neurologische symptomen bij onbehandelde patiënten. 

• Methode:  
○ Bij adequate behandeling met NTBC doet dit probleem zich niet voor. 

Oog afwijkingen 

• Problemen: 
○ Bijwerking van NTBC: fotofobie, jeukende of gevoelige ogen en cornea afwijkingen (neerslag 

van tyrosine kristallen en cornea erosies). 

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

• Beleid: 
○ Overweeg doorverwijzing naar de oogarts voor verdere evaluatie (spleetlamponderzoek) en 

behandeling. 

Botontwikkeling 

• Problemen: 
○ Zowel rachitis als verminderde botopbouw (osteopenie/osteoporose) als gevolg van: 

- Tubulaire nefropathie met als gevolg acidose en verlies van calcium. 

- Verminderde intake door dieet restricties. 

• Methode: 
○ Bloedonderzoek: calcium, vitamine D, aminozurenprofiel. 
○ Urine controle: acidose, verlies van aminozuren of mineralen. 
○ Skeletfoto op indicatie. 
○ Overweeg botdichtheidsmeting vanaf 7 jaar: globaal elke 3 tot 5 jaar. 
○ Controle rachitis bij niet goed volgen dieet: X-hand. 

• Beleid: 
○ Adequate hoeveelheid en adequate inname van aminozuurmengsel. 
○ Suppletie van eventuele tekorten (calcium, vitamine D). 
○ Voldoende lichaamsbeweging. 

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. 

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

psycholoog of maatschappelijk werker. 
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Sociale situatie 

• Methode: 
○ Anamnese van de patiënt en/of ouders. 
○ Tijdens poliklinische controle aandacht besteden aan zaken waar een patiënt met 

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

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

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

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

Erfelijkheid 

• Beleid: 
○ Geven van informatie geven over de erfelijkheid van tyrosinemie. 

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

betreffende de gezins- of familiesituatie overweeg doorverwijzing naar klinisch geneticus. 

3.4 Vaste medebehandelaren: diëtist 

• Is gespecialiseerd in erfelijke stofwisselingsziekten. 

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

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

Poliklinische controles 

De controles worden vaak gecombineerd met controle bij de kinderarts en worden verder op de 
individuele behoefte afgestemd. Over het algemeen zal in de eerste jaren na diagnose veel contact 
zijn met de diëtist. Op latere kinderleeftijd wordt de frequentie van controles afgebouwd. Als 
tussen de controles door nog vragen zijn met betrekking tot het dieet kan telefonisch of via email 
contact worden opgenomen met de diëtist. 

Dieet 

• Methode: 
○ 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 bij tyrosinemie. 
○ Aanpassen van het dieet op basis van leeftijd en gewicht en andere veranderingen. 
○ Adviseren van de patiënt en/of ouders bij het zoeken van toegestane voedingsmiddelen en 

alternatieven. 

Overige aandachtspunten 

• Groei en voedingstoestand: 
○ Probleem: Over- of ondergewicht als gevolg van afwijkend voedingspatroon. 
○ Beleid: Bij afwijkende voedingstoestand dieet hierop aanpassen. 
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• Laboratorium uitslagen: 
○ Methode: Bespreken van laboratorium uitslagen en bespreken van de effecten en gevolgen 

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

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

eventuele suppletie van voedingsmiddelen. 

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

uitleg te geven en de patiënt actief te betrekken tijdens controle. 
○ Begeleiden van ouders bij het uit handen geven van de verantwoordelijkheid voor het dieet 

door dit te bespreken en met patiënt en ouders afspraken hierover te maken. 

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

extra informatie over het ziektebeeld en het dieet en door het aanbieden van 
keuzemogelijkheden binnen het dieet). Begeleiden van de patiënt bij psychosociale kwesties 
m.b.t. het dieet. Bij eetproblemen overwegen doorverwijzing naar (kinder)psycholoog, 
orthopedagoog of maatschappelijk werker voor verdere begeleiding. 

3.5 Vaste medebehandelaren: oogarts 

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

• Methode:  
○ Anamnese naar oogklachten. 
○ Spleetlamp onderzoek. 

• Beleid: 
○ Behandeling van de oogafwijkingen. 
○ In geval van cornea afwijkingen overwegen verlaging van tyrosine concentratie in bloed 

middels verlaging tyrosine inname via dieet, verhoging aminozurenmengsel of energie 
intake. 

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

3.6 Overige betrokken zorgverleners 

Huisarts 

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

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

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

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

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

• De huisarts informeert de kinderarts bij diagnose van andere ziektebeelden en grote 
beleidswijzigingen die mogelijk van invloed kunnen zijn op tyrosinemie. 
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Kinderarts in een niet academisch ziekenhuis 

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

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

de behandelend kinderarts metabole ziekten. 
○ Acute situatie en klachten die niet specifiek gerelateerd zijn aan tyrosinemie. 

• De informatieoverdracht tussen de hoofdbehandelaar en algemeen kinderarts is als volgt: 
○ De hoofdbehandelaar informeert de algemeen kinderarts over de voorgeschiedenis, het 

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

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

na ontslag over het beloop en bevindingen tijdens de opname. 

Andere specialisten binnen het academisch ziekenhuis 

• Indien de patiënt door een ander specialist in het academisch ziekenhuis wordt opgenomen, 
wordt de kinderarts metabole ziekten hierover door de opnemend arts op de hoogte gesteld. 

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

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

Diëtist in een niet academisch ziekenhuis 

• De dieetbehandeling van patiënten met tyrosinemie vindt plaats primair 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 bijvoorbeeld bij het nastreven van een 

gewichtsverandering in verband met over- of ondergewicht. 

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

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

het dieet en andere relevante aspecten. 

Verpleegkundige 

• Verpleegkundigen zijn betrokken bij: 
○ De dagelijkse persoonlijke verzorging van de patiënt tijdens klinische opname. 
○ Verpleeg-technische handelingen, zoals het inbrengen van een sonde of katheter. 
○ Verlenen van medische zorg, zoals observatie van 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. 
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Apotheker 

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

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

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

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

Patiënt 

Behandelteam 

Medebehandelaren* 

Diëtist 
 

 

Oogarts 
 

Psycholoog 

Behandelteam 

Nefroloog 

Neuroloog 

Chirurg 

Klinisch geneticus 
 

Maatschappelijk werker 
 

Gynaecoloog 
 

Internist Metabole Ziekten 

Hoofdbehandelaar 

Casemanager 
(b.v. internist of diëtist) 

 

Taak 

Begeleiding 

Nier problemen 

Lever problemen 

Oog klachten 

Botmassa 
 

Neurologische crisis 

Laboratorium onderzoek 

Dieet 

Zwangerschap 
 

Cognitie / Sociale vaardigheid 

Coördinator 
 

Zelfmanagement 
 

Sociale situatie 
 

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

• 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, diëtist, een (gespecialiseerd) verpleegkundige 
of andere zorgverlener. 

4.3 Internist Metabole Ziekten 

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

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

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

• Informeert 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 patiënteninformatie en de patiëntenvereniging: 
○ Patiëntenvereniging voor Volwassenen en Kinderen met Stofwisselingsziekten (VKS). 
○ Patiënteninformatie via de website van VKS (www.stofwisselingsziekten.nl) en 

dieetinformatie uit het PKU handboek (‘Eiwitvariatielijst’) van Nederlandse Phenylketonurie 
Vereniging (www.pkuvereniging.nl). 

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

Poliklinische controles: 

Globaal vinden controles twee tot vier keer per jaar 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 van belang: 

NTBC 

• Methode: 
○ Bespreken van knelpunten en eventuele bijwerkingen van NTBC. 

• Beleid: 
○ Evalueren van de dosering van NTBC en zo nodig bijstellen. 
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Dieet 

• Methode: 
○ Bespreken van knelpunten of moeilijkheden binnen het dieet. 

• Beleid: 
○ Geven van informatie met betrekking tot het dieet. 
○ Standaard begeleiding door diëtist. 

Laboratorium onderzoek 

• Methode: 
○ Frequentie: 

- Globaal 1x per 3 à 6 maanden. 

- Op sleutelmomenten, zoals bij ziek zijn en dieet veranderingen, zijn frequentere controles 
soms nodig. 

○ Monitoren van effect van NTBC: 

- Urine: δ-ALA en succinylaceton. 

- Bloed: succinylaceton, NTBC. 

- Bijwerkingen NTBC: hemoglobine en leukocyten. 
○ Monitoren dieet: 

- Aminozuurconcentraties. 

- Streefwaarden phenylalanine: >35 μmol/L; tyrosine: 200-400 μmol/L. 
○ Overig laboratorium onderzoek: 

- Leverwaarden en -functie: transaminasen, albumine, stolling, glucose, bilirubine en AFP. 

- Nierfunctie: ureum, kreatinine, elektrolyten, fosfaat, calcium, pH en bicarbonaat. 

- Urinecontrole: eiwitten, glucose, aminozuren. 
○ Jaarlijks laboratorium onderzoek: 

- Vitaminen (A en D), mineralen en spoorelementen (o.a. calcium). 

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

worden besproken. 

Cognitieve en sociale vaardigheden 

• Beleid: 
○ Bij problemen op cognitief of sociaal vlak: overleg met eigen huisarts en overweeg 

doorverwijzing naar psycholoog. 

Leverproblemen 

• Problemen: 
○ Levercirrose. 
○ Hepatocellulair carcinoom. 

• Methode: 
○ Laboratorium onderzoek: leverfunctie (stolling, albumine, glucose, bilirubine), 

levertransaminasen en AFP. 
○ Beeldvorming: 

- Echo abdomen: globaal 2 x per jaar. 

- MRI (of CT) abdomen: globaal 1 x per 1 à 2 jaar, en bij afwijkingen op echo. 

• Beleid: 
○ Bij (verdenking op) hepatocellulair carcinoom → overwegen levertransplantatie. 
○ Bij indicatie voor levertransplantatie door verwijzen naar centrum voor hepatobiliaire 

chirurgie voor verdere evaluatie, behandeling en begeleiding van de patiënt. 
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Nierproblemen 

• Problemen: 
○ Tubulus nefropathie. 

• Methode: 
○ Bloedonderzoek: kreatine, ureum, elektrolyten, fosfaat, calcium, pH en bicarbonaat 
○ Urine onderzoek: acidose, glucosurie, verlies aminozuren. 

• Beleid: 
○ Bij aanwijzingen voor tubulaire dysfunctie eventueel suppletie van o.a. vitamine D en 

calcium. 

Oog afwijkingen 

• Problemen: 
○ Bijwerking van NTBC: fotofobie, jeukende of gevoelige ogen en cornea afwijkingen (neerslag 

van tyrosine kristallen en cornea erosies). 

• Beleid: 
○ Overweeg doorverwijzing naar de oogarts voor verdere evaluatie (spleetlamponderzoek) en 

behandeling. 

Neurologische crisis 

• Problemen: 
○ Porfyrie-achtige crisis met neurologische symptomen bij onbehandelde patiënten. 

• Methode: 
○ Bij adequate behandeling met NTBC doet dit probleem zich niet voor. 

Botmassa 

• Problemen: 
○ Zowel rachitis als verminderde botopbouw (osteopenie/osteoporose) als gevolg van: 

- Tubulaire nefropathie met als gevolg acidose en verlies van calcium. 

- Verminderde intake door dieet restricties. 

• Methode: 
○ Bloedonderzoek: calcium, vitamine D, aminozurenprofiel. 
○ Urine controle: acidose, verlies van aminozuren of mineralen. 
○ Skeletfoto alleen bij verhoogd AF. 
○ Botdichtheidsmeting: globaal elke 3 tot 5 jaar. 
○ Controle rachitis bij niet goed volgen dieet: X-hand. 

• Beleid: 
○ Adequate hoeveelheid en adequate inname van aminozuurmengsel. 
○ Eventueel suppletie van tekorten (calcium, vitamine D). 
○ Adviseren van voldoende lichaamsbeweging. 

Zwangerschap 

• Problemen: 
○ Normale fertiliteit. 
○ Bij de graviditeit bestaat er een risico voor foetus als gevolg van een (te) laag phenylalanine 

en/of (te) hoog tyrosine gehalte. 
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• Beleid:  
○ Bij zwangerschapswens en tijdens zwangerschap: 

- Begeleiding door de internist: frequente bloed en urine controle. 

- Begeleiding door de diëtist: strikte dieetaanpassingen. 

- Begeleiding van de zwangerschap door verloskundige of gynaecoloog. 

- Aanwijzingen voor mogelijke schadelijk van NTBC voor de foetus. Over NTBC gebruik 
tijdens zwangerschap zijn onvoldoende gegevens en het wordt daarom vaak afgeraden. 

Sociale situatie 

• Beleid: 
○ Patiënt attenderen op de tips en adviezen vanuit VKS. 
○ Bij behoefte aan extra steun of begeleiding, overweeg doorverwijzing naar de huisarts, 

maatschappelijk werk of psycholoog. 

Erfelijkheid 

• Beleid:  
○ Indien behoefte aan aanvullende uitleg en vragen toegespitst op erfelijkheid m.b.t. gezins- of 

familiesituatie: overweeg doorverwijzing naar klinisch geneticus. 

4.4 Vaste medebehandelaren: diëtist 

• Is gespecialiseerd in erfelijke stofwisselingsziekten. 

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

Poliklinische controles 

De controles worden vaak gecombineerd met controle bij de internist en worden verder op de 
individuele behoefte afgestemd. Over het algemeen is in de eerste jaren na diagnose veel contact 
met de diëtist. Op latere leeftijd wordt de frequentie van controles afgebouwd. Als tussen de 
controles door nog vragen zijn met betrekking tot het dieet –bijvoorbeeld omdat de levenssituatie 
duidelijk verandert- kan telefonisch of via internet contact worden opgenomen met de diëtist. 

Dieet 

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

• Beleid: 
○ Geven van informatie met betrekking tot het ziektebeeld en dieet. 
○ Begeleiden van de patiënt bij het volgen van het eiwitbeperkte dieet. 
○ Aanpassen van het dieet op basis gewichtsveranderingen of andere veranderingen. 
○ Adviseren van de patiënt bij het zoeken van toegestane voedingsmiddelen en alternatieven. 

Overige aandachtspunten 

• Groei en voedingstoestand: 
○ Probleem: Over- of ondergewicht als gevolg van afwijkend voedingspatroon. 
○ Beleid: Bij afwijkende voedingstoestand dieet hierop aanpassen. 

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

van het dieet op deze uitslagen. 
○ Beleid: Adviezen geven met betrekking tot eventuele dieetaanpassingen. 
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• Voedingsstatus: 
○ Methode: Beoordelen van de volledigheid van het dieet. 
○ Beleid: Aanpassen van de dieetsamenstelling bij onvolwaardig dieet en adviseren over 

eventuele suppletie van voedingsmiddelen. 

4.5 Vaste medebehandelaren: oogarts 

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

• Methode: 
○ Anamnese naar oogklachten. 
○ Spleetlamp onderzoek. 

• Beleid: 
○ Behandeling van de oogafwijkingen. 
○ In geval van cornea afwijkingen overwegen verlaging van tyrosine concentratie in bloed 

middels verlaging tyrosine inname, verhoging aminozurenmengsel of energie intake. 

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

4.6 Overige betrokken zorgverleners 

Huisarts 

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

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

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

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

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

Internist in een niet academisch ziekenhuis 

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

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

de behandelend internist metabole ziekten. 
○ Acute situatie en klachten die niet gerelateerd zijn aan tyrosinemie. 

• De informatieoverdracht tussen de hoofdbehandelaar en algemeen internist is als volgt: 
○ De hoofdbehandelaar informeert de algemeen internist over de voorgeschiedenis, het 

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

met betrekking tot de algehele gezondheid en tyrosinemie. 
○ De algemeen internist stelt de hoofdbehandelaar op de hoogte bij opname en informeert na 

ontslag over het beloop en bevindingen tijdens de opname. 

Andere specialisten binnen het academisch ziekenhuis 

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

• De internist metabole ziekten is tijdens deze opname op de achtergrond betrokken voor advies 
over eventuele effecten van diagnostiek en behandeling op tyrosinemie. 
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• De betreffende specialist rapporteert na ontslag over het beloop en de bevindingen tijdens 
opname aan de internist. 

Diëtist in een niet academisch ziekenhuis 

• De dieetbehandeling van patiënten met tyrosinemie 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 bijvoorbeeld bij het nastreven van een 

gewichtsverandering in verband met over- of ondergewicht. 

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

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

het dieet en andere relevante aspecten. 

Verpleegkundige 

• Verpleegkundigen zijn betrokken bij: 
○ De dagelijkse persoonlijke verzorging van de patiënt tijdens klinische opname. 
○ Verpleeg-technische handelingen, zoals het inbrengen van een sonde of katheter. 
○ Verlenen van medische zorg, zoals observatie van 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. 
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5 Kwaliteitsindicatoren 
Dit zorgpad wordt gebruikt om de meest optimale zorg te leveren. Om de kwaliteit van deze zorg 
te beoordelen en te bevorderen wordt gebruik gemaakt van kwaliteitsindicatoren. De volgende 
factoren zijn van belang voor de kwaliteit van de geleverde zorg: 

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

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

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

- De leden van het multidisciplinaire behandelteam zijn aanwezig in of beschikbaar voor het 
Universitair Medisch Centrum. 

-  
De volgende zorgspecialisten zijn standaard bij het zorgtraject betrokken: 
• Arts Metabole Ziekten 
• Diëtist  
• Oogarts 
 
De volgende zorgspecialisten zijn zo nodig bij het zorgtraject betrokken: 
• Gynaecoloog   •   (Kinder)Chirurg 
• (Kinder)Nefroloog  •   (Kinder)Neuroloog 
• Klinisch geneticus  •   Maatschappelijk werk 
• Neuroloog   •   Psycholoog 

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

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

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

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

 
- In opdracht van VKS wordt dit zorgpad iedere drie tot vijf jaar herzien zodat de beschreven zorg 

aan de nieuwste inzichten voldoet. 
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6 Tyrosinemia Type 1 – Latest Evidence 
This part of the document will be changed in the first revision, in which the level of evidence will 
be displayed throughout this care pathway. 

Tyrosinemia Type 1 

Tyrosinemia type 1 (MIM 276700) results from a deficiency of fumarylacetoacetate hydrolase 
(FAH; EC 3.7.1.2).1 Decreased FAH activity leads to accumulation of the tyrosine pathway 
metabolites fumarylacetoacetate (FAA), maleyacetoacetate (MAA) and succinylacetoacetate (SAA). 
SAA is converted to succinylacetone (SA), which leads to inhibition of other hepatic enzymes 
(including PBG-synthase and subsequently δ-ALA dehydratase). The FAH-enzyme is expressed 
mainly in the liver and kidneys, therefore pathologic changes occur predominantly in these 
organs.2 The underlying defect is a mutation in the gene for FAH, inherited in an autosomal 
recessive manner. The overall incidence is 1 in 100.000-120.000.3 
Untreated tyrosinemia type 1 present either in very young infants (infantile or very early type 
presenting before 2 months of age) with severe liver involvement, from abnormal blood 
coagulation and modestly elevated transaminases and bilirubin, progressing to liver failure with 
ascites and (gastrointestinal) bleeding, while tubulopathie may also be an important cause of 
clinical entity at this age. These patients are at risk for early death and some 10% does not respond 
well enough to NTBC to prevent from the need of liver transplantation. There is a subset of 
patients that present with comparable features but between 2-6 months of age (early type). 4 
These patients usually respond well to NTBC. Patients presenting after 6 months of age present 
quite different (late presenting type) with either liver dysfunction and/or significant renal tubular 
dysfunction (aminoaciduria, phosphate loss and renal tubular acidosis) especially presenting as 
hypophosphatemic rickets or failure to thrive. They however may also present as hypoglycaemia, 
cardiomyopathy, neurologic crisis similar to acute intermittent porphyria, with changed mental 
status, abdominal pain, and especially peripheral neuropathy (Guillian Barre), as well as slow 
development due to chronic peripheral neuropathy and/or large abdomen with liver involvement. 
4 The prognosis was related to age at presentation and clinical phenotype, varying from < 40% to 
96% first year survival after diagnosis. Late outcome was especially influenced by the risk of 
hepatocellular carcinoma, that remain there all their life.5 With new treatment options (liver 
transplantation, NTBC and diet) the current outcome has been drastically improved. Treatment 
with NTBC and low-tyrosine diet has resulted in a >90% overall survival rate, normal growth, 
improved liver function, prevention of cirrhosis, correction of renal tubular acidosis and 
improvement in secondary rickets.6-8 
Now, the outcome is different. The earlier the presentation, and the earlier NTBC can be started, 
the better the outcome seems to be, especially with regard to the risk of hepatocellular carcinoma 
(van Spronsen 2007). Therefore, neonatal screening is very important. Neonatal screening was 
introduced in the Netherlands in October 2008 by measuring the blood spot succinylacetone 
levels, with a cut-off value of currently 1.2 μmol/L. 

Treatment 

NTBC (Nitisinon; 2-(2-nitro-4-trifluoromethylbenonlyzoyl)-1,3-cyclohexanedione) 
Nitisinon is an inhibitor of 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase (4-HPPD), the second enzyme of 
the tyrosine catabolic pathway. Treatment with Nitisinon stops the flux through the tyrosine 
catabolic pathway in order to prevent accumulation of toxic metabolites (MAA and FAA that are 
seen as SA). In patients with tyrosinemia type 1 receiving NTBC the course of the disease improves 
in terms of prognosis and avoidance of the sequelae.  
Nitisinon is generally prescribed at 1.0 mg/kg/day, given in two divided doses. Dosage should be 
adjusted to maintain blood Nitisinon levels between 40 and 60 μmol/L. Adverse effects of Nitisinon 
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include transient thrombocytopenia, neutropenia, itching, burning, photophobia, corneal opacities 
and erosions. 2,9 
During treatment regular monitoring of metabolites (blood and urine), adverse effects, NTBC blood 
levels and renal function in addition to abdominal imaging are advised.2,10 
Long-term effects of treatment with NTBC is yet unknown, therefore detailed follow-up, preferably 
in a study protocol, is of great importance. 

Diet 
Dietary restriction of phenylalanine and tyrosine are also necessary during Nitisinon therapy. (The 
total amount of natural protein should be restricted to keep blood phenylalanine and tyrosine 
levels within target range being >35 μmol/L, and 200-400 μmol/L, respectively) A supplement of 
tyrosine/phenylalanine-free amino acids is usually given to meet protein requirements. 
Supplement should be given in divided doses at meals. Vitamin and mineral supplements, if not 
sufficiently provided with the amino acid supplement, are usually needed because of the general 
restrictions in normal food intake.9  

Liver transplantation 
Liver transplantation should be reserved for those children with non-response to NTBC, risk of 
malignancy and/or poor quality of life related to dietary restriction and frequency of blood 
sampling.11 Hepatic encephalopathy is an urgent indication for liver transplantation.10 
Transplant recipients require lifelong immunosuppression and face a considerable mortality rate 
(10-15%). Children with tyrosinemia, in whom transplantation can be performed on a 
nonemergency basis, tend to have a good postoperative course11.  
Liver transplant cures the hepatic and neurologic complications of tyrosinemia. Since 
succinylaceton is also generated in renal tissue progressive renal dysfunction may remain after 
liver transplantation. Therefore the use of low-dose NTBC might be considered after liver 
transplantation to prevent progression of tubular and glomerular dysfunction.12 Annual follow-up 
of renal function (with isotopic glomerular filtration) is another option.10 

Complications 

Liver failure 
Liver dysfunction occurs in virtually all patients with tyrosinemia. Synthetic functions are most 
affected, most prominent in the prolonged bleeding times (non-responsive to vitamin K).  
Acute hepatic crisis consisting of ascites, jaundice, irritability and gastrointestinal bleeding. These 
crisis can be precipitated by infections or catabolic stress and may resolve spontaneously or 
progress to complete liver failure and hepatic encephalopathy. Acute hepatic complications have 
not been reported to occur following treatment with NTBC. 
Chronic liver disease, including liver cirrhosis, is common in untreated children with tyrosinemia 
and dramatically increases the risk of hepatocellular carcinoma.10  

Hepatocellular carcinoma (HCC) 
Untreated children who survive acute onset liver failure are at high risk of developing 
hepatocellular carcinoma. The results of an international NTBC study suggest a decreased risk of 
HCC in patients who started treatment at an early age; however the later NTBC is started the less 
effective in this respect it seems to be. 8,10,13 
Increased AFP levels may be a reflection of insufficient metabolic control; however further 
examinations to exclude HCC are usually warranted.9 

Renal involvement 
Renal tubular dysfunction is most common in tyrosinemia, although glomerular dysfunction can 
occur as a consequence of long-lasting tubular dysfunction. Loss of phosphate, amino acids and 
glucose and renal tubular dysfunction are due to dysfunction of the proximal tubulus. 
Hypophosphatemic rickets is the principal clinical sign of renal tubular dysfunction. Therapy (diet 
and NTBC) usually improves renal tubular function to some extent.  
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If hypophosphatemic rickets and renal tubular acidosis as result of tubular dysfunction remain 
notwithstanding NTBC and dietary treatment, this should be treated (with phosphate and/or 
vitamin D supplementation and alkali therapy respectively).  
The full impact of NTBC on kidney function is not clear yet, but tubular dysfunction tends to 
decrease later than liver problems.  

Neurologic crisis 
The neurologic crises are acute episodes of peripheral neuropathy with an active phase dominated 
by painful paresthesias, autonomic signs and sometimes progressive paralysis (which can lead to 
respiratory insufficiency) and a phase of recuperation. A painful crisis is a variant, often following a 
minor infection, in which the child develops excruciating pain, often in the legs. This can be 
accompanied by convulsions and altered mental state.10 During the acute phase of a neurologic 
crisis analgesia and if necessary narcotics are provided. Next to the required measures for 
hypertension, electrolytes imbalance and potential respiratory failure.2 
Barbiturates and other medication that can aggravate porphyria should be avoided, prior to 
stabilization on NTBC.10  
Acute neurologic complications have not been reported to occur following adequate treatment 
with NTBC.10 Neurologic crisis observed in treated children have always been associated with a 
prolonged interruption in NTBC treatment.2 All patients who are not treated should be observed 
closely during illnesses.10 

Developmental delay 
Latest results of various countries showed that neurocognitive development can remain behind 
expectations and normal individuals.18 Therefore, this is important in follow-up and deserves 
further research to look for possible causes. 

Ocular abnormalities 
Animal experiments have shown that long-term administration may produce corneal opacities. 
Based on a case report it was suggested that blood tyrosine concentration above 600 μmol/L 
confers a risk of bilateral, linear, branching subepithelial corneal opacities.14 However a study with 
11 patients with tyrosinemia type 1 on NTBC no signs of ocular toxicity or symptoms were found, 
even despite high plasma tyrosine concentrations in some patients. Therefore, in absence of ocular 
symptoms, frequent ophthalmic follow-up is unnecessary in patients treated with NTBC and a low-
tyrosine diet.15  
Even though there is no consistent relationship between the development of ocular symptoms and 
markedly high tyrosine levels, it is recommended that photophobia in NTBC-treated patients 
should lead to rapid ophthalmologic evaluation.10 

Cardiomyopathy 
Cardiomyopathy was found in 30% of a study population at initial echocardiography, without any 
symptoms related to the cardiovascular system. All patients showed complete resolution or 
significant improvement of cardiomyopathy over time. No child with a normal initial 
echocardiography subsequently developed cardiomyopathy. Cardiomyopathy was significantly less 
common in those treated initially with NTBC.16 
Ultrasound is the most sensitive and specific method for the diagnosis of cardiomyopathy, 
although it can also be detected by electrocardiography.16  
Children with tyrosinemie at presentation should have a cardiovascular assessment including 
ultrasound. If this is normal no further investigation is necessary. If the ultrasound is abnormal, an 
optimistic prognosis can be given, but further follow-up is indicated.16 
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7 Consensus Zorgpad Tyrosinemie 
Er werd consensus bereikt over dit zorgpad door de afdelingen metabole ziekten van de volgende 
Universitaire Medische Centra: 
 
Datum: 20 januari 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 à 5 jaar aangepast aan de meest recente inzichten. 
 
Dit zorgpad is een afspraak tussen behandelaren en patiënten over hoe de optimale zorg bij 
tyrosinemie 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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