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Phenylketonurie (PKU) is een erfelijke stofwisselingsziekte veroorzaakt door een 
tekort aan het enzym phenylalanine hydroxylase (PAH). Aminozuren zijn onderdelen 
van eiwitten en bij patiënten met PKU kan het aminozuur phenylalanine (Phe) niet of 
onvoldoende worden afgebroken tot een ander aminozuur, namelijk tyrosine. Als gevolg 
van deze afbraakstoornis ontstaat er in het lichaam een verhoogde waarde van Phe, wat 
schadelijk is voor de hersenen. Onbehandeld leidt PKU tot een ernstige verstandelijke 
beperking en neurologische verschijnselen. Sinds 1974 worden in Nederland alle 
pasgeborenen middels de hielprik gescreend op PKU. Door direct na de opsporing te 
starten met de behandeling, kunnen deze ernstige gevolgen worden voorkomen.
De behandeling bestaat uit een streng eiwitbeperkt dieet, aangezien Phe aanwezig 
is in alle natuurlijke eiwitten. Patiënten kunnen geen vlees, vis, kaas, melk, noten 
of soja eten en slechts een beperkte hoeveelheid van eiwitrijke groenten en fruit. 
Daarnaast worden, om tekorten in het dieet bij de patiënten te voorkomen, alle 
andere aminozuren drie maal daags in een speciaal mengsel aan het dieet toegevoegd. 
Therapietrouw is moeilijk en belastend. Er bestaat in veel landen consensus over het 
feit dat het dieet levenslang gehandhaafd moet worden, maar niet over de striktheid 
daarvan gedurende de volwassenheid en richtlijnen daartoe ontbreken. Ondanks de 
vroege opsporing en behandeling van PKU, hebben veel patiënten milde intellectuele, 
cognitieve en psychologische problemen, welke invloed kunnen hebben op het 
dagelijks functioneren. Dit proefschrift richt zich op de psychosociale en cognitieve 
gevolgen van de ziekte PKU en op verschillende aspecten van de behandeling.

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de psychosociale aspecten van 
patiënten met PKU, die vlak na de opsporing middels de hielprikscreening, zijn 
gestart met de behandeling. De cognitieve beperkingen en de sociale en emotionele 
problemen, bij kinderen en volwassenen, worden beschreven. De opstapeling van 
deze vaak verborgen beperkingen, maakt patiënten met PKU kwetsbaar voor het 
ervaren van problemen in het dagelijks leven, zoals het aangaan van relaties en het 
bereiken van autonomie en een gezonde emotionele ontwikkeling.

Hoofdstuk 3 geeft de resultaten weer van een studie naar de kwaliteit van leven 
van ouders van kinderen met PKU en ouders van kinderen met galactosemie, een 
andere stofwisselingsziekte waarbij patiënten eveneens een dieet moeten houden als 
onderdeel van de behandeling. 185 ouders van kinderen met PKU of galactosemie in 
de leeftijd van 1-19 jaar vulden een ‘kwaliteit van leven-vragenlijst’ in over zichzelf 
en gaven informatie over socio-demografische, medische en psychosociale factoren. 
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Ouders van kinderen met PKU of galactosemie rapporteerden een kwaliteit van 
leven vergelijkbaar aan die van ouders van kinderen zonder ziekte en een betere 
kwaliteit van leven dan ouders van kinderen met andere stofwisselingsziekten, die 
in een eerdere studie onderzocht waren. Belangrijke voorspellende factoren voor 
mentaal functioneren, waren emotionele steun en verlies van vriendschappen. 
Aangezien het mentaal functioneren van ouders de ontwikkeling en aanpassing 
van hun kinderen beïnvloedt, is het van belang dat behandelend artsen aandacht 
besteden aan het welbevinden van ouders. 

In hoofdstuk 4 wordt een studie gepresenteerd naar de effecten van hoge Phe-
spiegels in het bloed, op het neuropsychologisch functioneren en de stemming van 
patiënten. Negen volwassen patiënten die met de hielprik werden opgespoord en 
continue behandeld werden, deden mee aan de studie. Het onderzoek bestond uit twee 
perioden van vier weken, waarbij zij de ene periode een placebo (onwerkzame stof) 
en de andere periode extra Phe in een capsule kregen. Neuropsychologische testen 
werden afgenomen aan het einde van elke studieperiode. Daarnaast vulden patiënten 
en een partner, vriend of familielid, wekelijks een vragenlijst in met betrekking tot de 
stemming van de patiënt. Neuropsychologische tests lieten een verminderde langdurige 
aandacht zien bij hogere Phe-waarden, in de periode dat patiënten extra Phe kregen. 
Zowel patiënten als hun partner, vriend of familielid rapporteerden lagere scores op de 
stemmingsvragenlijsten gedurende periode dat er extra Phe gegeven werd. 
Hoge Phe-spiegels in het bloed hebben een direct negatief effect op zowel de 
volgehouden aandacht als op de stemming. Het heeft de voorkeur om een levenslang 
Phe-beperkt dieet te adviseren als optie voor volwassen patiënten met PKU. 

Het doel van de studie beschreven in Hoofdstuk 5 was, om te onderzoeken of er 
een effect was van verhoogde Phe-spiegels in het bloed, op de hersenactiviteit. De 
hersenactiviteit werd onderzocht bij de negen volwassen patiënten met PKU, die 
deelnamen aan een eerdere studie (hoofdstuk 4) naar de effecten van verhoogde Phe-
waarden. Het onderzoek bestond uit  twee perioden van vier weken, waarbij zij de ene 
periode een placebo (onwerkzame stof) en de andere periode extra Phe in een capsule 
kregen. Er werd aan het eind van elke studieperiode, een magneto-encephalogram 
(MEG) verricht. MEG is een meetmethode, waarbij aan de buitenzijde van het hoofd 
de magnetische velden, afkomstig van de hersencellen, kunnen worden gemeten. 
Hieruit kan de activiteit van de verschillende hersengebieden worden afgeleid. Hoge 
Phe-spiegels in het bloed, tijdens de periode dat de patiënten extra Phe kregen, 
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leidde niet tot een verandering van de hersenactiviteit, vergeleken met placebo. 
Een mogelijke verklaring voor het feit dat er geen afwijkingen werden gezien op 
de MEG-registraties is, dat een hoge Phe-waarde in het bloed wellicht alleen de 
interacties tussen de hersengebieden beïnvloedt en niet de mate van hersenactiviteit. 
Om dit aan te kunnen tonen is verder onderzoek noodzakelijk naar de zogenaamde 
‘functionele connectiviteit’ in de MEG-registraties van deze patiënten.

In Hoofdstuk 6 wordt een studie beschreven naar de veiligheid en toepasbaarheid 
van de mogelijkheid om patiënten met PKU en/of hun ouders, een grotere mate 
van zelfmanagement te geven door middel van online toegang tot hun eigen Phe-
waarden zonder directe sturing van behandelaars. Er deden 38 patiënten vanaf 1 jaar 
en/of hun ouders mee, in een tien maanden durende studie. De patiënten werden 
verdeeld werden in twee groepen: de controlegroep volgde de huidige procedure, 
namelijk dat ze van de diëtist de Phe-waarden kregen die buiten de afgesproken 
grenzen waren. De patiënten in de studiegroep kregen hun persoonlijke “Mijn 
PKU”-webpagina met hun laatste en eerder gemeten Phe-waarden. Er waren geen 
significante verschillen tussen de controlegroep en de studiegroep wat betreft de 
gemiddelde Phe-waarde, het percentage te hoge Phe-waarden en de frequentie 
van bloedprikken voor Phe-bepaling. Alle patiënten en/of hun ouders waren zeer 
tevreden met de nieuwe manier waarop hun Phe-waarden verstrekt werden. 
De conclusie van deze studie is dat het veilig en toepasbaar is om patiënten en/of hun 
ouders meer zelfmanagement te geven, door hun Phe waarden online te verstrekken. 
Deze mogelijkheid werd door de patiënten en/of hun ouders zeer gewaardeerd. 

Hoodstuk 7 beschrijft een vergelijkende studie naar verschillende methoden om 
Phe- waarden in het bloed te meten. Bij de deelnemende 15 volwassenen met PKU, 
werd een bloedmonster afgenomen en bij 5 patiënten twee keer. Drie verschillende 
methoden werden vergeleken: 1) een monster afgenomen uit een ader (vene); 2) 
voorafgaand aan de bewerking van dit monster werd er een bloedspot gemaakt van het 
veneuze bloed door dit te druppelen op een filtreerpapier; 3) direct na de bloedafname 
uit een ader, werd er een vingerprik gedaan en daaruit een bloedspot gemaakt. In de 
veneuze monsters werd de Phe-waarde gemeten door de ‘amino acid analyzer’ en in de 
bloedspots door middel van ‘tandem mass spectrometry’. De gemiddelde Phe-waarde 
in bloedspots, zowel van de vingerprik als in de bloedspots van veneus bloed, waren 
significant lager dan de gemiddelde Phe-waarde gemeten in het veneuze bloed.  
Behandelaars van patiënten met PKU moeten rekening houden met de invloed 
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van de toegepaste methoden op de gemeten Phe-waarden. Het gebruik van een en 
dezelfde methode voor follow-up van individuele PKU patiënten wordt geadviseerd. 
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