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1 Voorwoord 
Voor u heeft u het zorgpad voor LCHAD- en MTP-deficiëntie. 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 andere deskundigen op het gebied van LCHAD- en MTP-deficiëntie 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, internisten metabole ziekten en neurologen betrokken bij de zorg voor LCHAD- en MTP-
deficiëntie. 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 flowchart, 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 LCHADD/MTPD en de complexe symptomatologie is de aanwezigheid 
van een expertise centrum binnen Nederland wenselijk. 
Dit expertise centrum kan het landelijk aanspreekpunt zijn voor alle personen (patiënten, 
betrokkenen en zorgverleners) die met LCHADD/MTPD te maken hebben. Door concentratie van 
kennis en ervaringen met betrekking LCHADD/MTPD kan de meest optimale zorg aan patiënten 
met LCHADD/MTPD worden geleverd. Daarnaast heeft het expertise centrum een belangrijke rol in 
onderzoek op gebied van LCHAD- of MTP-deficiëntie, zodat ook de kennis verder kan worden 
uitgebreid. 
Het expertise centrum kan advies geven aan en vragen beantwoorden van de lokale kinderarts 
metabole ziekten en is een vraagbaak voor patiënten met LCHADD/MTPD, hun naasten en overige 
betrokkenen. 
 
Geadviseerd wordt dat patiënten in overleg met hun behandelende specialist eens per een à twee 
jaar het expertise centrum bezoeken. De behandelend specialist (kinderarts metabole ziekten of 
internist metabole ziekten) blijft verantwoordelijk voor de directe zorg voor de patiënt. Hierbij kan 
er 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. 
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1.2 Patiëntenvereniging 
Dit zorgpad is ontwikkeld in opdracht van VKS (patiëntenvereniging voor Volwassenen en Kinderen 
met Stofwisselingsziekten). VKS draagt er zorg voor dat dit zorgpad elke drie tot vijf jaar wordt 
bijgewerkt, zodat steeds de meest actuele informatie met betrekking tot LCHAD- en MTP-
deficiëntie 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: 

• 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. 

• “Long Chain 3-Hydroxyacyl-CoA Dehydrogenase Deficiëntie” wordt afgekort tot “LCHAD-
deficiëntie” en “LCHADD”. 

• “Mitochondrial Trifunctional Protein Deficiëntie” wordt afgekort tot “MTPD”. 

Toelichting 

Het LCHAD enzym is onderdeel van een enzymcomplex: het ‘Mitochondrial Trifunctional Protein’, 
ofwel MTP. Dit enzymcomplex omvat naast het LCHAD enzym nog twee enzymen die zeer nauw 
samenwerken met het LCHAD enzym bij de afbraak van langketen vetzuren. 
Bij LCHAD-deficiëntie (LCHADD) is alleen de activiteit van dit enzym sterk verlaagd. Bij MTP-
deficiëntie (MTPD) is de activiteit van alle 3 de enzymen van het enzymcomplex verlaagd. 
LCHADD en MTPD kunnen niet onderscheiden worden op grond van het eerste screenend 
laboratorium onderzoek en er zijn geen grote verschillen in klinische presentatie tussen patiënten 
met LCHADD of MPTD, hoewel het ziektebeloop bij MTPD patiënten ernstiger kan verlopen. De 
behandeling is niet verschillend. In dit stuk zal verder over LCHADD/MTPD worden gesproken. 
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2 LCHADD/MTPD 

2.1 Presentatie 

Hielprikscreening (sinds 2007) 

- Afwijkend indien C16OH ≥ 0.08 μmol/L. 

Symptomen en kenmerken die bij presentatie aanwezig kunnen zijn 

Symptomen en kenmerken vanaf de geboorte: 
- Hypoketotische hypoglycemie. 
- Hepatomegalie. 
- Cardiomyopathie en ritmestoornissen. 
- Rhabdomyolyse en verhoogd CK. 
- Hypotonie en (motorische) ontwikkelingsachterstand. 
- Convulsies. 

Presentatie op adolescente of volwassen leeftijd: 
- Spierpijn na vasten, (intensieve) inspanning of bij ziekte (koorts). 
- Rhabdomyolyse en myoglobinurie na vasten, (intensieve) inspanning of bij ziekte (koorts). 
- Nierfalen bij frequente, forse myoglobinurie. 

Lange termijn complicaties: 
- Progressieve spierzwakte en atrofie bij perifere neuropathie. 
- Retinopathie (o.a. gezichtsvelduitval) door perifere neuropathie. 
 
De meeste klachten zijn reversibel bij behandeling, met uitzondering van de klachten als gevolg 
van de perifere neuropathie. 

2.2 Diagnostiek 

Afwijkende hielprik verdacht voor LCHADD/MTPD  

Bij een afwijkende hielprik verdacht voor LCHADD/MTPD wordt de zuigeling altijd doorverwezen 
naar een metabool centrum. Het metabool centrum moet altijd enzymdiagnostiek in leukocyten of 
in een fibroblastenkweek verrichten om de diagnose te bevestigen of uit te sluiten. Er kan niet 
worden volstaan met het herhalen van het acylcarnitine profiel. Het acylcarnitineprofiel kan 
namelijk bij een gevoede en niet zieke zuigeling met LCHADD/MTPD  volledig normaal zijn. 
Indien de enzymdiagnostiek afwijkend is, wordt DNA-diagnostiek (naar de HADHA en HADHB 
genen) verricht. Tevens wordt, indien dit nog niet verricht is, een huidbiopt afgenomen voor 
fibroblastenkweek. (zie ook ‘Behandeling’). 

Hielprik 

Symptomen 

LCHAD / MTP Dieet Kinderen 

Volwassenen 

Presentatie Diagnostiek Behandeling Begeleiding 

Noodprotocol 
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Verdenking op LCHADD/MTPD in verband met klachten en symptomen: 

Bij klinische verdenking op LCHADD/MTPD wordt de patiënt doorverwezen naar een metabool 
centrum. Aldaar wordt metabole screening ingezet, bestaande uit acylcarnitineprofiel in plasma en 
organische zuren in urine en plasma. Indien hierbij afwijkingen worden gevonden, dan moet 
enzymdiagnostiek in leukocyten of in fibroblasten worden verricht om de diagnose te bevestigen 
of uit te sluiten. 
Indien de enzymdiagnostiek afwijkend is, wordt DNA-diagnostiek (naar de HADHA en HADHB 
genen) verricht. Tevens wordt, indien dit nog niet verricht is, een huidbiopt afgenomen voor 
fibroblastenkweek. (zie ook ‘Behandeling’). 
 
Indien de diagnose LCHADD/MTPD bij een patiënt bevestigd is, is counseling geïndiceerd. Tevens 
wordt aanbevolen onderzoek naar LCHADD/MTPD bij ouders en/of eventuele broers en/of zussen 
binnen het gezin te verrichten. 

2.3 Behandeling 

Dieet 

Op dit moment vormt dieetbehandeling de enige vorm van therapie. 
Kernpunten in het dieet zijn: 
- de maximale vastenperiode. 
- de vetinname ten opzichte van energieaanbod. 
- de MCT/LCT verhouding in de voeding. 
- het voorkomen van deficiënties (vetoplosbare vitamines en essentiële vetzuren). 
 
Of een dieet noodzakelijk is, hangt af van de leeftijd en het gewicht, maar ook van de mutatie en 
de eventuele enzymrestactiviteit van de patiënt. Het dieet zal “tailor-made” zijn per patiënt en 
begeleiding door een in metabole ziekten gespecialiseerde diëtist is daarbij noodzakelijk. 
 
De maximale voedingspauze kan gedurende het eerste jaar geleidelijk worden uitgebreid. Over het 
algemeen wordt de volgende richtlijn aangehouden: 
De maximale vastenperiode is 3 uur bij 3 maanden, 4 uur bij 4 maanden, 5 uur bij 5 maanden, 6 
uur bij 6 maanden, 7 uur bij 7 maanden en maximaal 8 uur vanaf de leeftijd van 8 maanden. 
Of sprake is van een adequate vastenperiode kan worden gecontroleerd door middel van 
Creatinine Kinase (CK) controle. Bij afwijkende waardes van het CK dient de voedingspauze verkort 
te worden en/of het dieet worden aangepast (b.v. nachtelijke sondevoeding). 
Tijdens episodes van ziekte is het advies om onder andere de maximale vastenperiode aan te 
passen. 
 
De mate van LCT beperking wordt met name bepaald door de biochemische afwijkingen die 
gevonden worden bij de patiënt. Sommige patiënten kunnen volstaan met uitsluitend 
dieetmaatregelen bij ziekte. Bij anderen kan een sterke vetbeperking (20-30% van totale energie 
aanbod) met een beperking tot 10% LCT van het totale vetaanbod noodzakelijk zijn. 
Er is een redelijke, maar niet volledige correlatie tussen mutaties en gevonden restactiviteit. Over 
het algemeen geldt: hoe lager de restactiviteit van het enzym, hoe strikter de dieetmaatregelen. 
Bij een sterke vetbeperking en bij sterke LCT beperking in de voeding ontstaat risico op deficiënties 
van essentiële vetzuren en vetoplosbare vitamines, waarvoor suppletie van essentiële vetzuren en 
vetoplosbare vitamines nodig kan zijn. 
 
Bij ziekte wordt aangeraden de maximale voedingspauze te halveren. Als bij ziekte de 
voedingsintake niet gewaarborgd kan worden, dan is dit over het algemeen een indicatie voor 
opname en het direct starten van intraveneuze toediening van glucose of continue sondevoeding. 
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Indien patiënten kunnen sporten, is het van belang voorafgaand aan de inspanning het dieet 
hierop aan te passen. 

Noodprotocol 

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

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

- De belangrijkste maatregel is het voorkomen van een hypoglycemie. 
- Voor extra toelichting wat betreft het noodprotocol zie ook verderop in de hoofdstukken 

‘kinderenleeftijd’ en ‘volwassenen leeftijd’. 

Medicatie 

- EFA-suppletie: kan worden gegeven bij EFA-deficiëntie. 
- Vitaminesuppletie bij gebleken tekorten (lab). 
- Carnitine: in principe uitsluitend geven bij bewezen carnitine deficiëntie. 
- Vaccinaties volgens schema Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en griepprik. 
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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 

Behandelteam 

Patiënt (en/of ouders) 

Casemanager 
(b.v kinderarts of diëtist) 

Arts Metabole Ziekten 

Begeleiding 

Taak 

Zelfmanagement 

Coördinator 

Dieet 

Groei 

Noodprotocol 
 

Laboratorium onderzoek 
 

Cognitieve vaardigheden 
 

Hartproblemen 
 

Oogproblemen 

Sociale situatie 
 

Zenuwproblemen 

Zelfstandigheid 
 

Erfelijkheid 
 

Spierproblemen 
 

Jaarlijkse evaluatie 
 

Medebehandelaren* 

Kinderfysiotherapeut 
 

Kindercardioloog 
 

Behandelteam 

Oogarts 

Maatschappelijk werker 
 

Klinisch geneticus 
 

Diëtist 
 

 

 

Kinderpsycholoog 
 

Expertise centrum 
 

Kinderneuroloog 
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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 (gespecialiseerd) verpleegkundige 
of andere zorgverlener. 

3.3 Kinderarts Metabole Ziekten 

• De kinderarts metabole ziekten is voor patiënten tot ongeveer 18 jaar de vaste 
hoofdbehandelaar en is in principe de casemanager tenzij anders afgesproken. 

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

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

• Informeert globaal één keer per jaar de eigen huisarts van de patiënt over de algehele 
gezondheid en het ziekteverloop. Indien van toepassing wordt ook de behandelend arts in een 
streekziekenhuis globaal één maal per jaar geïnformeerd over de algehele gezondheid, het 
ziekteverloop en het noodprotocol. 

• Stelt de patiënt en ouders op de hoogte van beschikbare patiënteninformatie en 
patiëntenvereniging. 
○ Patiëntenvereniging voor volwassenen en kinderen met stofwisselingziekten (VKS). 
○ Patiënteninformatie over LCHADD/MTPD op www.vetzuuroxidatie.nl en de website van VKS 

(www.stofwisselingziekten.nl). 

• Een dienstdoend arts metabole ziekten is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar, 
eventueel via de dienstdoende van de algemene kindergeneeskunde of algemeen internist. 

• Rond de leeftijd van ongeveer 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 controle: 

• Globaal vindt zeker één maal per jaar poliklinische controle plaats. Controles zijn afhankelijk van 
problemen en omstandigheden. 

• Over het algemeen vinden in de eerste levensjaren vaker controles plaats dan op latere leeftijd. 
 
De kinderarts stelt zich bij de poliklinische controles op de hoogte van het beloop van de ziekte en 
de gevolgen daarvan voor de patiënt. Hierbij zijn de volgende aandachtspunten van belang: 
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Dieet 

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

• Beleid: 
○ Bespreken van eventuele dieetproblemen. 
○ Geven van informatie met betrekking tot het ziektebeeld en dieet. 
○ Bij eetproblemen overwegen doorverwijzing naar kinderpsycholoog voor verdere 

begeleiding. 
○ Begeleiden van de patiënt bij psychosociale kwesties met betrekking tot het dieet. 

• Doorverwijzing: 
○ Bij eetproblemen overwegen doorverwijzing naar kinderpsycholoog, orthopedagoog of 

maatschappelijk werker voor verdere begeleiding. 

Groei 

• Problemen: 
○ Risico op groeiachterstand of overgewicht als gevolg van afwijkend eetpatroon. 

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

• Beleid: 
○ Bij groeiachterstand of onder/overgewicht begeleiding door diëtist intensiveren. 

Laboratorium onderzoek 

• Methode: 
○ Bij ziekte of acute klachten: overweeg CK en glucose controle. Het CK en glucose bij 

(acute)opname meerdere malen per dag controleren. 
○ Globaal één maal per jaar: CK, ureum, creatinine, totaal carnitine, essentiële vetzuurstatus. 
○ Bepaling van vitamine A, D, E, K: op indicatie. 

Noodprotocol en operatieve ingrepen 

• Opstellen individueel noodprotocol voor de patiënt. 

• Jaarlijks aanpassen naar actuele situatie. 

• Indicatie voor noodprotocol: bij ziek zijn met braken, hypoglycemie, slechte orale intake of 
dehydratie, verminderd bewustzijn en bij operatieve ingrepen. 

• Beleid: 
○ Controle: 

- Bloedglucose, streven naar hoog-normale glucose waarden: 6-9 mmol/L. 
- Bloedgas. 

- CK, let op: rhabdomyolyse kan optreden zonder hypoglycemie! 
○ Aanbevolen follow-up: CK (kan normaal zijn bij presentatie maar in de eerste 24-48 uur 

doorstijgen. 
○ Glucose intraveneus. 
○ Bij aanhoudend laag glucose en/of onvoldoende verbetering kliniek, glucose dosering 

ophogen. 
○ Het geven van carnitine is niet geïndiceerd daar dit de symptomen tijdens de acute situatie 

kan verergeren. Carnitine wordt in principe alleen gegeven als de spiegel laag is. 
○ ECG en X-thorax in verband met kans op ritmestoornissen en cardiomyopathie. 

• Operatieve ingrepen: 
○ Pre-operatief: 

- Adequaat glucose infuus (6-8 mg/kg/min, behoefte naar leeftijd/gewicht). 
- Voorkomen van stress d.m.v. premedicatie (benzodiazepine). 
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○ Per-operatief: 

- Waarborgen glucose intake (infuus). 
- Controleren CK en glucose. 

○ Post-operatief: 

- Katabolisme voorkomen. 
- Voorkomen van stress door adequate pijnstilling. 
- Controleren CK en glucose. 

○ Anesthesie: Vermijden gasanesthetica indien mogelijk. Vermijd lange keten vetzuur 
bevattende anesthesie (propofol en etomidate). 

Cognitieve ontwikkeling 

• Problemen: 
○ Cognitieve ontwikkelingsachterstand als gevolg van doorgemaakte hypoglycemie, 

hyperammoniëmie en/of encefalopathie. 
○ Bij goede metabole instelling zonder de hierboven genoemde problemen is een normale 

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

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

• Beleid: 
○ Bij (verdenking) cognitieve achterstand doorverwijzing naar kinderpsycholoog voor 

aanvullend onderzoek en zo nodig begeleiding. 

Spier problemen 

• Problemen: 
○ Spierzwakte, spierpijn en/of spierafbraak bij infectie (koorts), langdurige inspanning of 

vasten. 
○ Inspanningsintolerantie. 
○ Verminderde spierkracht. 
○ Hypotonie. 

• Methode: 
○ Jaarlijkse evaluatie door kinderfysiotherapeut en kinderneuroloog in academisch centrum. 

Cardiale problemen 

• Problemen: 
○ Hypertrofische cardiomyopathie (met of zonder pericard effusie). 
○ Risico op hartritmestoornissen. 

• Methode: 
○ Globaal één à twee jaarlijkse evaluatie bij cardioloog in academisch centrum. Op indicatie 

frequenter. 

Oog problemen 

• Problemen: 
○ Gezichtsveld uitval, verminderd kleuren zien, verminderd zicht in het donker en 

uiteindelijke visusverlies als gevolg van irreversibele retinopathie. 

• Methode: 
○ Jaarlijkse controle bij een oogarts in een academisch centrum. 
○ Elektroretinografie (ERG). 
○ Controleren op DHA-deficiëntie en zo nodig suppleren. 
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Neurologische afwijkingen 

• Problemen: 
○ Irreversibele perifere neuropathie (vooral bij MTP-deficiëntie), met als gevolg spierzwakte, 

spieratrofie en sensibele afwijkingen. 

• Methode: 
○ Bij aanwijzingen voor perifere neuropathie doorverwijzen naar kinderneuroloog voor 

verdere evaluatie. 
○ Controleren op DHA-deficiëntie en zo nodig suppleren. 

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 

LCHADD/MTPD en/of ouders tegen aan kunnen lopen, zoals: opleiding, sporten, opvoeding, 
omgang met een chronische ziekte, problemen binnen gezin of familie, voorlichting geven 
aan derden 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 of 

kinderpsycholoog voor ondersteuning. 

Zelfstandigheid 

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

ziekte en behandeling van ouders naar kind. 

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

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

bespreekbaar maken bij poliklinische controle. 

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

kinderpsycholoog of maatschappelijk werker. 

Erfelijkheid 

• Beleid: 
○ Geven van informatie over erfelijkheid van LCHADD/MTPD. 
○ Indien behoefte aan aanvullende uitleg en bij vragen toegespitst op erfelijkheid met 

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

3.4 Vaste medebehandelaren: diëtist 

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

• Koppelt relevante informatie over de bevindingen bij controle terug aan de kinderarts. 
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• De controles zijn afhankelijk van de problemen en omstandigheden. Over het algemeen vinden 
in de eerste levensjaren vaker controles plaats dan op latere leeftijd. Als tussentijds nog vragen 
zijn met betrekking tot het dieet is contact met de diëtist mogelijk. 

Dieet 

• Methode: 
○ Anamnese van huidige dieet en vragen of hierbij problemen voorkomen. 
○ Nagaan van bekendheid met en gebruik van dieetpreparaten en variatiemogelijkheden 

binnen het dieet. Nagaan of patiënt en/of ouders bekend zijn met het voorkomen van 
vastenperiodes in geval van ziekte of verminderde eetlust. 

○ Beoordelen groei en gewichtsverloop. 
○ Beoordelen van volwaardigheid van de voeding (bijvoorbeeld via dieetdagboek). 
○ Aanpassen van dieetadvies op basis van bovenstaande bevindingen. 

• Beleid: 
○ Geven van informatie met betrekking tot het ziektebeeld en dieet. 
○ Begeleiden van de patiënt en/of ouders bij het volgen van het dieet. 
○ Aanpassen van dieetadvies op basis van groei en gewichtsverloop patiënt en volwaardigheid 

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

alternatieven. 
○ Vergoeding dieetpreparaten regelen. 

Overige aandachtspunten 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5 Vaste medebehandelaren: kinderneuroloog 

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

• Methode: globaal één maal per jaar poliklinische controle. 
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3.6 Vaste medebehandelaren: kinderfysiotherapeut 

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

• Methode: Evaluatie motorische ontwikkeling en spierproblemen. 

• Beleid: Opstellen en begeleiden van individueel oefenprogramma. 

3.7 Vaste medebehandelaren: kindercardioloog 

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

• Methode: Globaal poliklinische controle één maal per een of twee jaar met echo cor en ECG. Bij 
ernstige metabole ontregelingen frequentere controle. 

3.8 Vaste medebehandelaren: oogarts 

• Is geïnformeerd door de arts metabole ziekten over LCHADD/MTPD en de voorgeschiedenis, 
huidige omstandigheden en eventuele problemen van de patiënt. 

• Methode: globaal één keer per jaar poliklinische controle. Elektroretinografie (ERG) op 
indicatie. 

3.9 Overige betrokken zorgverleners 

Huisarts 

• De behandeling van LCHADD/MTPD vindt primair plaats in een Universitair Medisch Centrum. 

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

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

• De huisarts wordt gemiddeld één keer per jaar op de hoogte gebracht over de huidige 
omstandigheden met betrekking tot de algehele gezondheid en LCHADD/MTPD door de arts 
metabole ziekten. 

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

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

Kinderarts of internist in een niet-academisch ziekenhuis 

• De behandeling van LCHADD/MTPD vindt primair plaats in een Universitair Medisch Centrum. 

• De kinderarts in een niet-academisch ziekenhuis heeft een belangrijke rol bij de behandeling 
van acute situaties met betrekking tot LCHADD/MTPD. Behandeling vindt dan plaats volgens het 
noodprotocol, waarbij laagdrempelig overleg kan plaatsvinden met de kinderarts metabole 
ziekten. 

• De informatieoverdracht tussen de hoofdbehandelaar en algemeen kinderarts is als volgt: 
○ De hoofdbehandelaar informeert de algemeen kinderarts of internist over de 

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

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

na ontslag over het beloop en bevindingen tijdens de opname. 
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Verpleegkundige 

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

het bevorderen of aanleren van zelfredzaamheid. 

Apotheker 

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

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

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

  

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

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

Dieet 

Gewicht 

Noodprotocol 
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Cognitieve vaardigheden 
 

Hartproblemen 
 

Sociale situatie 
 

Erfelijkheid 
 

Zwangerschap 
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Maatschappelijk werker 
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Expertise centrum 
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Klinisch geneticus 
 

Neuroloog 
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4.1 Patiënt 

• Is/zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van informatie waarvan de patiënt zelf denkt 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. 

4.2 Casemanager 

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

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

• Houdt overzicht over het gehele behandelproces. 

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

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

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

4.3 Internist Metabole Ziekten 

• Is voor patiënten vanaf ongeveer18 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 er verantwoordelijk voor dat de bevindingen van andere behandelaren en incorporeert deze 
zo nodig in de verdere behandeling en begeleiding. 

• Informeert globaal indien nodig de eigen huisarts van de patiënt over de algehele gezondheid 
en het ziekteverloop. Indien van toepassing wordt ook de behandelend arts in een 
streekziekenhuis geïnformeerd over de algehele gezondheid, het ziekteverloop en het 
noodprotocol. 

• Stelt de patiënt op de hoogte van beschikbare patiënteninformatie en patiëntenvereniging. 
○ Patiëntenvereniging voor Volwassenen en Kinderen met Stofwisselingziekten (VKS). 
○ Patiënteninformatie over LCHADD/MTPD op www.vetzuuroxidatie.nl en de website van VKS 

(www.stofwisselingziekten.nl). 

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

Poliklinische controle: 

Globaal vindt één maal per jaar poliklinische controle. Controles zijn afhankelijk van problemen en 
omstandigheden. 
 
De internist stelt zich bij de poliklinische controles op de hoogte van het beloop van de ziekte en 
de gevolgen daarvan voor de patiënt. Hierbij zijn de volgende aandachtspunten aan van belang: 

Dieet 

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

 
 
 

http://www.stofwisselingziekten.nl/
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• Beleid: 
○ Bespreken van eventuele dieetproblemen. 
○ Geven van informatie met betrekking tot het ziektebeeld en dieet. 
○ Bij eetproblemen overwegen doorverwijzing naar psycholoog voor verdere begeleiding. 

Gewicht 

• Problemen: 
○ Risico op overgewicht als gevolg van afwijkend eetpatroon. 

• Methode: 
○ Gewicht meten bij poliklinische controle. 

• Beleid: 
○ Bij overgewicht begeleiding door diëtist intensiveren. 

Laboratorium onderzoek 

• Methode: 
○ Bij ziekte of acute klachten: overweeg CK en glucose controle. Het CK en glucose bij 

(acute)opname, meerdere malen per dag controleren. 
○ Jaarlijkse evaluatie: CK, ureum, creatinine, totaal carnitine. 
○ Bepaling van vitamine A, D, E, K: op indicatie. 

Noodprotocol en operatieve ingrepen 

• Opstellen individueel noodprotocol voor de patiënt. 

• Jaarlijks aanpassen naar actuele situatie. 

• Indicatie voor noodprotocol: bij ziek zijn waarbij braken, hypoglycemie, slechte orale intake of 
dehydratie, verminderd bewustzijn en bij operatieve ingrepen. 

• Beleid: 
○ Controle: 

- Bloedglucose (streven naar laag/normale serum glucosewaarden : 6-9 mmol/L), bloedgas 
en CK (let op: rhabdomyolyse kan optreden zonder hypoglycemie.). 

○ Aanbevolen follow-up: CK (kan normaal zijn bij presentatie maar in de eerste 24-48 uur 
doorstijgen. 

○ Glucose intraveneus. 
○ Bij aanhoudend laag glucose en/of onvoldoende verbetering kliniek, glucose dosering 

ophogen. 
○ Het geven van carnitine is niet geïndiceerd daar dit de symptomen tijdens de acute situatie 

kan verergeren. Carnitine wordt in principe alleen gegeven als de spiegel laag is. 
○ ECG en X-thorax in verband met kans op ritmestoornissen en cardiomyopathie. 

• Operatieve ingrepen: 
○ Pre-operatief: 

- Adequaat glucose infuus (4-5 mg/kg/min). 

- Voorkomen van stress d.m.v. premedicatie (benzodiazepine). 
○ Per-operatief: 

- Waarborgen glucose intake (infuus). 

- Controleren CK en glucose. 
○ Post-operatief: 

- Katabolisme voorkomen. 

- Voorkomen van stress door adequate pijnstilling. 

- Controleren CK en glucose. 
○ Anesthesie: Vermijden gasanesthetica indien mogelijk. Vermijd lange keten vetzuur 

bevattende anesthesie (propofol en etomidate). 
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Cognitieve ontwikkeling 

○ Bij verminderd cognitief functioneren overleg met eigen huisarts. Eventueel doorverwijzen 
naar psycholoog of maatschappelijk werk voor begeleiding en ondersteuning. 

Spier problemen 

• Problemen: 
○ Spierzwakte, spierpijn en/of spierafbraak bij infectie (koorts), langdurige inspanning of 

vasten. 
○ Inspanningsintolerantie. 
○ Verminderde spierkracht. 
○ Hypotonie. 

• Methode: 
○ Jaarlijkse evaluatie door fysiotherapeut en neuroloog in academisch centrum. 

Cardiale problemen 

• Problemen: 
○ Hypertrofische cardiomyopathie (met of zonder pericard effusie). 
○ Risico op hartritmestoornissen. 

• Methode: 
○ Globaal één à twee jaarlijkse evaluatie bij de cardioloog in academisch centrum. Op indicatie 

frequenter. 

Oog problemen 

• Problemen: 
○ Gezichtsveld uitval, verminderd kleuren zien, verminderd zicht in het donker en uiteindelijke 

visusverlies als gevolg van irreversibele retinopathie. 

• Methode: 
○ Jaarlijkse controle bij een oogarts in een academisch centrum. 
○ Elektroretinografie (ERG). 
○ Controleren op DHA-deficiëntie en zo nodig suppleren. 

Neurologische afwijkingen 

• Problemen: 
○ Irreversibele perifere neuropathie (vooral bij MTP-deficiëntie), met als gevolg spierzwakte, 

spieratrofie en sensibele afwijkingen. 

• Methode: 
○ Bij aanwijzingen voor perifere neuropathie doorverwijzen naar neuroloog voor verdere 

evaluatie. 
○ Controleren op DHA-deficiëntie en zo nodig suppleren. 

Sociale situatie 

• Patiënt attenderen op tips en adviezen vanuit VKS. 

• Bij behoefte aan extra steun of begeleiding doorverwijzen naar eigen huisarts. Overweeg 
maatschappelijk werk of psycholoog voor ondersteuning. 

Zwangerschap 

In de literatuur zijn geen zwangerschappen beschreven van patiënten met LCHADD/MTPD. 
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• Te verwachtte problemen: 
○ De fertiliteit wordt niet beïnvloed door LCHADD/MTPD. 
○ Graviditeit heeft invloed op het metabolisme en kan gepaard gaan met hyperemesis. 
○ Bij de partus is vaak een hoge glucose behoefte bij verminderde intake. 
○ NB. Bij moeders die in verwachting zijn van een kind met LCHADD/MTPD is een verhoogde 

kans op HELLP of AFLP. 

• Methode: 
○ Bij zwangerschapswens is goede informatie over eventuele problemen van belang. 

Consultatie bij de diëtist wordt hiervoor aangeraden. 
○ Bij een zwangerschap vindt begeleiding door de diëtist plaats, vanaf de eerste fase. 
○ Bij een zwangerschap kan begeleiding vanuit een verloskundige of gynaecoloog 

plaatsvinden. 

• Beleid: 
○ Bij de partus is een continu glucose infuus geïndiceerd en dus zal een klinische partus 

moeten plaatsvinden, onder begeleiding van een gynaecoloog. 
○ Als het kind gezond is, is er geen bezwaar tegen het geven van borstvoeding. 

Erfelijkheid 

• 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. 

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

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

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

Dieet 

• Methode: 
○ Anamnese van huidige dieet en vragen of zich hierbij problemen voordoen. 
○ Nagaan van bekendheid met en gebruik van dieetpreparaten en variatiemogelijkheden 

binnen het dieet. Nagaan of patiënt bekend is met het voorkomen van vastenperiodes in 
geval van ziekte of verminderde eetlust. 

○ Beoordelen gewichtsverloop. 
○ Beoordelen van volwaardigheid van de voeding (bijvoorbeeld via dieetdagboek). 
○ Aanpassen van dieetadvies op basis van bovenstaande bevindingen. 

• Beleid: 
○ Geven van informatie met betrekking tot het ziektebeeld en dieet. 
○ Begeleiden van de patiënt bij het volgen van het dieet. 
○ Aanpassen van dieetadvies op basis van groei, gewichtsverloop en volwaardigheid. 
○ Adviseren van de patiënt bij het zoeken van toegestane voedingsmiddelen en alternatieven. 
○ Vergoeding dieetpreparaten regelen. 
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Overige aandachtspunten 

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

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

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

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

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

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

4.5 Vaste medebehandelaren: neuroloog 

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

• Methode: globaal één keer jaar poliklinische controle. 

4.6 Vaste medebehandelaren: fysiotherapeut 

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

• Methode: Evaluatie motorische ontwikkeling en spierproblemen. 

• Beleid: Opstellen en begeleiden van individueel oefenprogramma. 

4.7 Vaste medebehandelaren: cardioloog 

• Is geïnformeerd door de arts metabole ziekten over LCHADD/MTPD en de voorgeschiedenis, 
huidige omstandigheden en eventuele problemen van de patiënt. 

• Methode: globaal één keer per een tot twee jaar poliklinische controle met echo cor en ECG. Bij 
ernstige metabole ontregelingen frequentere controle. 

4.8 Vaste medebehandelaren: oogarts 

• Is geïnformeerd door de arts metabole ziekten over LCHADD/MTPD en de voorgeschiedenis, 
huidige omstandigheden en eventuele problemen van de patiënt. 

• Methode: globaal één keer per jaar poliklinische controle. Elektroretinografie (ERG) op 
indicatie. 

4.9 Overige betrokken zorgverleners 

Huisarts 

• De behandeling van LCHADD/MTPD vindt primair plaats in een Universitair Medisch Centrum. 

• De huisarts kan ondersteuning bieden bij alledaagse lichamelijke klachten en ondersteuning en 
begeleiding bieden aan patiënten. 

• De huisarts wordt door de kinderarts, nadat de diagnose gesteld is, hierover geïnformeerd. 
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• De huisarts wordt ongeveer één keer per jaar op de hoogte gebracht over de huidige 
omstandigheden met betrekking tot de algehele gezondheid en LCHADD/MTPD door de 
internist metabole ziekten. 

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

Internist in een niet-academisch ziekenhuis 

• Behandeling van LCHADD/MTPD vindt primair plaats in een Universitair Medisch Centrum. 

• De internist in een niet-academisch ziekenhuis heeft een belangrijke rol bij de behandeling van 
acute situaties met betrekking tot LCHADD/MTPD. Behandeling vindt dan plaats volgens het 
noodprotocol, waarbij laagdrempelig overleg kan plaatsvinden met de internist metabole 
ziekten. 

• De informatieoverdracht tussen de hoofdbehandelaar en 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 

en het actueel noodprotocol. 
○ De algemeen internist stelt de hoofdbehandelaar op de hoogte bij opname en informeert na 

ontslag over het beloop en bevindingen tijdens de opname. 

Verpleegkundige 

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

het bevorderen of aanleren van zelfredzaamheid. 

Apotheker 

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

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

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

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sonde_(medisch)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Katheter
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5 Kwaliteitsindicatoren 
Dit zorgpad wordt gebruikt om de meest optimale zorg te leveren. Om de kwaliteit van deze zorg 
te beoordelen en te bevorderen wordt gebruik gemaakt van kwaliteitsindicatoren. De volgende 
factoren zijn van belang voor de kwaliteit van de geleverde zorg: 

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

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

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

- Een dienstdoend kinderarts metabole ziekten is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar 
voor spoedeisende problemen die gerelateerd zijn aan LCHADD of MTPD, 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 (met aandachtsgebied metabole ziekten) 
• (Kinder)Neuroloog 
• (Kinder)Fysiotherapeut 
• (Kinder)Cardioloog 
• Oogarts 
 
De volgende zorgspecialisten zijn zo nodig bij het zorgtraject betrokken: 
• (Kinder)Psycholoog 
• Maatschappelijk werk 
• Gynaecoloog 

• Klinisch geneticus 

- 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 zo nodig 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 kunnen u met de patiënt en/of ouders 
afspreken om alleen bij een afwijkende uitslag dit door te geven. 

- In opdracht van VKS wordt dit zorgpad iedere drie tot vijf jaar herzien zodat de beschreven zorg 
aan de nieuwste inzichten voldoet.  
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6 LCHADD/MTPD – 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. 

LCHADD/MTPD 

Long Chain 3-Hydroxyacyl-CoA Dehydrogenase Deficiency (LCHADD, MIM 609016) and 
Mitochondrial Trifunctional Protein (MTP) Deficiency (MIM 609015) are autosomal recessive 
disorders of the fatty acid oxidation.1 
The mitochondrial trifunctional protein is an enzyme complex composed of three enzymes that 
catalyze the mitochondrial beta-oxidation of fatty acid: Long Chain 3-Hydroxyacyl-CoA 
Dehydrogenase (LCHAD), Long Chain Enoyl-CoA Hydratase (LCEH) and Long Chain Ketoacyl-CoA 
Thiolase (LCKAT).2 
The HADHA gene encodes LCHAD and LCEH, whereas the HADHB gene encodes LCKAT. Both 
enzymes are located at chromosome 2 (2p23). 
Mutations in either subunit of the MTP can result in MTP-deficiency with reduced activity of all 
three MTP enzymes. The 1528 G>C mutation causing the missense mutation E510Q in the MTP α-
subunit is frequent in patient with LCHADD.3 No clear phenotype-genotype associating exists.2,4 
MTP-deficiency (MTPD) is characterized by decreased activity of all 3 enzymes, whereas LCHADD is 
caused by an in isolated LCHAD-enzyme deficiency.3,5 
The estimated prevalence varies from 1:250.000 (LCHADD) / 1:750.000 (MTP-deficiency) in the USA 
and Australia to 1:50.000 (LCHADD) in Sweden and 1:300.000 in the Netherlands.6-8  
As a result of the LCHADD or MTPD the long chain fatty acids cannot be oxidized.  
This leads to symptoms associated with energy deficiency in fatty acid oxidation-dependent tissue 
(heart, liver, muscle) and the toxic properties of accumulating intermediated. The symptoms can 
be triggered by prolonged fasting, exercise, infection, exposure to cold or fat-enriched diet.4 Even 
in the fed state mitochondrial β-oxidation is an important source of energy for high energy 
consuming tissues, but it becomes essential when carbohydrate stores are depleted.2 
Three clinical phenotypes of LCHADD and MTPD have been described: 2,4,9,10 
All these symptoms are reversible with sufficient supply of energy. However the severe form is still 
highly associated with neonatal death, since fulminant acute symptoms may be therapy-resistant 
and the patient may be deceased even before diagnosis.2,4  
Peripheral neuropathy (causing progressive muscle weakness, muscular atrophy and sensory 
disorders) and retinopathy (with increasing visual field defects, deterioration of color vision and 
dark adaptation) are irreversible long term complications in LCHADD and MTPD.2,4 These are 
possibly due to the toxic effect of the accumulation of hydroxyl acylcarnitines4. Another 
hypotheses is that docosahexanoic acid (DHA) deficiency plays a role in pigmentary retinopathy11. 
Peripheral neuropathy is most common in MTPD (80%), whereas retinopathy is more common in 
LCHADD patients (30-50%). 4 
Furthermore pregnant mothers carrying a fetus with LCHADD or MTPD are at risk for HELLP 
(Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets) and AFLP (Acute Fatty Liver of Pregnancy).12 

Treatment 

Diet 
The main purpose of the therapeutic interventions, is to secure sufficient caloric intake during 
periods of metabolic stress and fasting and to prevent the accumulation of β-oxidation 
intermediates. Therefore fasting should be avoided and adequate energy intake should be 
provided during infections and other fast-inducing conditions. In addition a restriction of LCT (Long 
Chain Triglyceride) intake, supplementation with MCT (Medium Chain Triglyceride) and a high 
carbohydrate diet is recommended.3,11,12 The use of uncooked cornstarch at bedtime might be 
considered as a slowly released form of glucose. 1 
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Management of acute illnesses 
The main goal is to provide sufficient glucose, to stimulate insulin secretion to levels that will not 
only suppress fatty acid oxidation in liver and muscle but also block adipose tissue lipolysis.1 
In case of an acute episode the following measures are recommended: 13 
∙ Assess potential precipitants for metabolic decompensation (dehydration, fever, infection) 
∙ If the patient is in a poor condition, check blood glucose, electrolytes, blood gas, ammonia and 
liver function tests. 
∙ Check for cardiac symptoms (disturbed rhythm or cardiomyopathy) ECG, chest X-ray and/or 
cardiac echo. 
∙ Start continuous glucose infusion in case of insufficient (oral) intake, vomiting, dehydration, 
hypoglycaemia, metabolic acidosis or decreased alertness.  
∙ Correct hypoglycaemia and/or metabolic acidosis. 
∙ Use intravenous glucose fluid with adequate electrolyte levels. 
∙ Treat precipitating factors to minimize further catabolism.  
∙ Increase glucose infusion if the patient fails to improve. 

Perioperative measures 
The following perioperative measures are recommended:14 

Stress avoiding premedication should be given preoperative. 
Thorough preoperative cardiac evaluation, including electro- and echocardiography. 
Glucose infusion (adapted to age and weight) should be given pre-, per- and postoperative. 
Glucose and CK should be monitored per- and postoperative. 
Use of propofol, succinylcholine and non-depolarizing muscle relaxants should be avoided. 
(Vellekoop?= geen LCHADD maar wel indicatief) 
Intensive peroperative respiratory therapy. 

Medication 
Carnitine supplementation is considered controversial, since the accumulation of long chain 
acylcarnitine esters possibly causes (ischemic) cardiac muscle pathology. At this time it is not 
known if the benefit of preventing carnitine deficiency outweighs this potential cardiac risk. 
Therefore it is currently recommended oral carnitine administering only to prevent carnitine 
deficiency in plasma. 2,12 
Essential long chain fatty acid supplements are recommended in case of deficiency. Low plasma 
concentrations of docosahexanoic acid (DHA) have been found in a few LCHADD patients and after 
supplementation improvement has been reported in vision and nerve conduction.15,16 
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7 Consensus zorgpad LCHADD en MTP-deficiëntie 
Er werd consensus bereikt over dit zorgpad door de afdelingen metabole ziekten van de volgende 
Universitaire Medische Centra: 
 
Datum: 23 Februari 2012 
 
Kinderartsen: 

- Academisch Medisch Centrum, Amsterdam 

- Academisch Ziekenhuis Maastricht, Maastricht 

- Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam 

- Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen 

- Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen 

- Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 Disclaimer 
De informatie in dit zorgpad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
 
In dit zorgpad is op basis van de huidige kennis de optimale begeleiding en behandeling 
vastgesteld. Dankzij wetenschappelijk onderzoek zullen steeds nieuwe inzichten worden ontdekt. 
De informatie in dit zorgpad kan dus verouderen en daarom wordt dit zorgpad, in opdracht van 
VKS, iedere 3 tot 5 jaar aangepast aan de meest recente inzichten. 
 
Dit zorgpad is een afspraak tussen behandelaren en patiënten over hoe de optimale zorg bij 
LCHADD en MTP-deficiëntie 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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