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NEDERLANDSE SAMENVATTING  

Phenylketonurie (PKU, ORPHA79254, MIM 261600) is een erfelijke 

stofwisselingsziekte. De ziekte ontstaat doordat patiënten een enzym genaamd 

fenylalanine hydroxylase (PAH; EC 1.14.16.1) onvoldoende aanmaken. Dit enzym zet in 

gezonde mensen het aminozuur (een stukje van een eiwit) fenylalanine om in een ander 

aminozuur genaamd tyrosine. Doordat fenylalanine niet wordt afgebroken in het 

lichaam van patiënten met PKU, stapelt het op in het lichaam en in het brein. Dit leidt 

onder andere tot een ernstige verstandelijke beperking. Fenylalanine krijgt men binnen 

via eiwitten in het dieet. Sinds 1974 worden patiënten in Nederland via de hielprik (dag 

4 of 5 na de geboorte) opgespoord en wordt er gestart met therapie. Deze therapie is het 

meest effectief wanneer vlak na de geboorte wordt gestart en langdurig (in principe 

levenslang, afhankelijk van de mate van ziek zijn) wordt voortgezet. Patiënten die in 

Nederland zijn opgespoord met de hielprik, zijn dus allen ‘vroeg en continu’ behandelde 

patiënten. De behandeling bestaat uit een strikte beperking van fenylalanine in het dieet 

door de inname van natuurlijke eiwitten te beperken. Deze beperking kan zo streng zijn 

dat sommige patiënten slechts 10 gram eiwit of minder per dag mogen eten. Eiwitten 

worden gevonden in melkproducten, vlees, vis, brood en pasta. De meeste aminozuren, 

behalve fenylalanine, worden dan ook aangevuld door middel van speciaal 

geproduceerde dieetvoeding oftewel aminozuurpreparaten. Dit levenslange dieet is zeer 

effectief gebleken in het voorkómen van de verstandelijke beperking en andere 

symptomen van PKU. In 2009 is er een nieuw medicijn op de markt gekomen genaamd 

tetrahydrobiopterine (BH4). Dit is een co-factor van het enzym PAH en het helpt als 

zodanig in de omzetting van fenylalanine naar tyrosine in het lichaam. Men heeft 

ondervonden dat ongeveer een derde van de patiënten met PKU responsief (gevoelig) is 

voor dit medicijn. Patiënten die responsief zijn en dus BH4 gebruiken, kunnen dagelijks 

meer fenylalanine (en dus natuurlijk-eiwit rijke producten) eten dan wanneer zij niet 

BH4 gevoelig zijn. Bij een klein aantal patiënten is het zelfs mogelijk om het strikte dieet 

in zijn geheel te stoppen. De behandeling van PKU is zeer effectief, desondanks lijken er 

echter ook nadelige effecten voor patiënten mee gemoeid te gaan. De klinische 

relevantie van deze nadelige effecten en de mate waarin zij de patiënt beïnvloeden zijn 

echter niet geheel duidelijk. Met als doel de zorg voor patiënten met PKU te 
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optimaliseren, hebben wij te verwachten nadelige effecten onderzocht om deze te 

objectiveren en de klinische relevantie ervan vast te stellen. De gebieden die wij hebben 

onderzocht zijn: het opstellen van nationale zorgpaden, de gezondheidsgerelateerde 

kwaliteit van leven van patiënten met en zonder BH4-gebruik, de persoonsgebonden 

privéuitgaven en de tijdslast gerelateerd aan de omgang met de ziekte, de botstatus en 

mogelijke verstoringen in inname en bloedwaarden van voedingsstoffen ten gevolge van 

het dieet. Middels dit onderzoek hebben wij beoogd om inzicht te krijgen in de meest 

optimale psychosociale en nutritionele zorg voor patiënten met PKU, en daarnaast om 

grond te leggen voor toekomstig onderzoek naar deze ziekte (hoofdstuk 1). Hieronder 

wordt per hoofdstuk een samenvatting gegeven van de uitkomsten van de besproken 

onderzoeken in dit proefschrift. 

 

Consensus ten aanzien van optimale zorg 

Om de best mogelijke zorg te kunnen bieden aan patiënten met PKU is het van belang 

om nationale overeenstemming te bereiken tussen de verschillende betrokken partijen 

(zorgverleners en patiënten) over de meest optimale behandeling (hoofdstuk 2). Er 

bestonden in Nederland verschillen tussen de verscheidene metabole centra in de zorg 

die werd aangeboden aan patiënten met stofwisselingsziekten. Om eenduidige zorg te 

kunnen leveren waar nationale consensus over bestaat, heeft de vereniging voor 

Volwassenen en Kinderen met Stofwisselingsziekten (VKS) de ontwikkeling van 

nationale klinische zorgpaden voor 20 verschillende erfelijke stofwisselingsziekten 

(waaronder PKU) geïnitialiseerd in samenwerking met kinderartsen, internisten en 

diëtisten gespecialiseerd in metabole ziekten. Klinische zorgpaden zijn ideaal om een 

dergelijke consensus te bereiken omdat zij een middel bieden om multidisciplinaire 

besluitvorming en organisatie van zorgprocessen te bewerkstelligen in een specifieke 

groep patiënten. Het is aangetoond dat het gebruik van klinische zorgpaden 

interdisciplinaire communicatie verbetert, kennis en bewustzijn ten aanzien van de 

ziekte bij de patiënt verhoogt en leidt tot een betere coördinatie van zorg. Mits frequent 

bijgewerkt, kunnen de zorgpaden ook gebruikt worden als een referentie naar de meest 

recente vooruitgang in zorg en richting bieden voor verder onderzoek. Wij zijn van 
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mening dat multidisciplinaire samenwerking door middel van het gebruik van klinische 

zorgpaden communicatie zal verbeteren en een duidelijke route naar de best mogelijke 

zorg zal verschaffen, gebaseerd op nationale consensus. Ten behoeve van iedere erfelijke 

stofwisselingsziekte waarover nationale consensus is bereikt, zijn er klinische zorgpaden 

beschikbaar op de website van de VKS (één versie voor zorgverleners en één versie voor 

patiënten; http://www.stofwisselingsziekten.nl/stof wis selingsziekten/zorgpaden/). 

 

Gezondheid Gerelateerde Kwaliteit van Leven 

Patiënten met PKU suggereren regelmatig psychosociale problemen te ondervinden als 

gevolg van de invloed van hun ziekte en de dieetbehandeling op het gebied van 

therapietrouw, sociale relaties, en prestaties op het werk. Om deze reden 

hypothetiseerden wij dat de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van patiënten 

met PKU verminderd is (hoofdstuk 3). Door middel van het gebruik van online 

vragenlijsten onderzochten wij de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van 

kinderen en volwassenen met PKU. Het doel van ons onderzoek was, ten eerste, om 

kennis te vergaren over de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van patiënten 

met PKU toen er enkel nog therapeutische behandeling bestond door middel van een 

dieet. Ons tweede doel was om inzicht te verkrijgen in het effect van de nieuwe 

farmacologische therapie met tetrahydrobiopterin (BH4) op de kwaliteit van leven. Om 

onze onderzoeksvragen te beantwoorden, hebben wij patiënten en/of hun moeders 

(afhankelijk van de leeftijd van de patiënt) gevraagd om online vragenlijsten in te vullen 

aangaande de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Wij hebben hierbij gebruik 

gemaakt van twee typen vragenlijsten; één generieke vragenlijst om de uitkomsten te 

vergelijken met de kwaliteit van leven van de algemene bevolking, en een kwaliteit van 

leven vragenlijst voor chronisch zieken om de uitkomsten van patiënten met PKU te 

vergelijken met de antwoorden van patiënten met andere chronische ziekten. Patiënten 

en/of moeders werden gevraagd om de vragenlijsten in te vullen op twee tijdpunten. De 

eerste meting vond plaats voordat patiënten in 2009 werden getest op gevoeligheid voor 

behandeling met BH4 en de tweede meting vond plaats ruim een jaar hierna. De tweede 

meting vond een jaar later plaats om de invloed van emotionele reacties met betrekking 
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tot de BH4 gevoeligheidstest op onze resultaten te voorkómen. Op deze manier waren 

wij in staat om de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van patiënten te meten in 

een relatief grote groep patiënten met PKU en om het verschil te onderzoeken tussen de 

twee metingen in patiënten die waren gestart met BH4-behandeling.  

In tegenstelling tot onze hypothese tonen de resultaten van onze studie aan dat 

patiënten met PKU over het algemeen een normale gezondheidsgerelateerde kwaliteit 

van leven hebben wanneer wij deze vergelijken met de algemene Nederlandse bevolking 

(eerste meting). De resultaten toonden geen veranderingen in kwaliteit van leven 

gemeten voor en na de introductie van de behandeling met BH4 in de groep van 

patiënten die gevoelig waren voor BH4. Ook vonden wij geen verschillen tussen 

patiënten die wel en niet gevoelig zijn voor BH4 ten aanzien van de resultaten verkregen 

tijdens de tweede meting (na de implementatie van BH4-behandeling). 

Vergelijkbare resultaten ten aanzien van de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven 

werden ook door andere onderzoekers gepubliceerd [18,19] en het is nog onduidelijk of 

de gevonden resultaten werkelijk de kwaliteit van leven van de patiënten weergeven, of 

dat deze voortvloeien uit het gebruik van generieke vragenlijsten die niet PKU specifiek 

zijn en die dus niet de mogelijke negatieve gevolgen opsporen die worden ervaren door 

onze patiënten. Idealiter zou een PKU specifieke gezondheid gerelateerde kwaliteit van 

leven vragenlijst zijn gebruikt, maar de introductie in 2009 van BH4 maakte de timing 

van onze studie noodzakelijk omdat het één van onze doelen was om de kwaliteit van 

leven te meten vóór en na implementatie van BH4. Bovendien kan het feit dat er geen 

verschil in kwaliteit van leven tussen de eerste en tweede meting gevonden werd, 

verklaard worden doordat de gerapporteerde kwaliteit van leven van de patiënten bij 

aanvang reeds uitstekend was en er geen ruimte voor verdere verbetering 

("plafondeffect") mogelijk was wanneer patiënten hun dieet konden verslappen ten 

gevolg van BH4-gebruik. Op basis van dit onderzoek, is het niet mogelijk te concluderen 

dat het gebruik van BH4 de kwaliteit van leven van patiënten verbetert. 
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De Tijdslast van het Leven met PKU en Ziektegebonden Privékosten 

Onze hypothese waarop dit onderzoek gefundeerd was, was dat de omgang met de ziekte 

PKU een geruime tijdslast, en mogelijk extra kosten, oplevert voor patiënten met PKU 

en hun families (hoofdstuk 4). Om deze reden hebben wij volwassen patiënten en 

(ouders/)verzorgers van pediatrische patiënten gevraagd om online vragenlijsten in te 

vullen die de ziekte-specifieke tijdslast en persoonlijke kosten evalueerde.  

 

Tijdslast 

Door middel van de online vragenlijsten hebben wij kunnen aantonen dat de mediane 

tijdslast verbonden aan de omgang met PKU 1 uur en 24 min/dag betrof voor verzorgers 

en 30 min/dag voor volwassen patiënten. Tijd werd vooral besteed aan het koken en het 

bereiden van maaltijden voor een fenylalanine-arm dieet en in tweede instantie door het 

monitoren van eiwitinname. De significant hogere tijdslast voor verzorgenden van 

pediatrische patiënten versus volwassen patiënten suggereert dat er minder tijd nodig is 

voor de omgang met PKU wanneer patiënten volwassen worden en hun zorg op zichzelf 

nemen. Dit sluit aan bij het idee dat veel volwassen patiënten vaak minder strikt 

omgaan met hun dieet. De tijdslast die rust op verzorgenden van pediatrische patiënten 

met PKU is aanzienlijk, en omdat we de specifieke tijdslast gerelateerd aan de omgang 

met de ziekte hebben gemeten is dit een tijdsbelasting bovenop de dagelijkse 

huishoudtaken. Als zodanig, neemt de tijd besteed aan het omgaan van de ziekte PKU 

tijd weg van andere dagelijkse activiteiten. 

 

Persoonlijke ziektegebonden uitgaven 

De mediane persoonlijke ziektegebonden kosten per patiënt bleken €604 per jaar. 

Aminozuursupplementen worden vergoed door de ziektekostenverzekering in 

Nederland en om deze reden werd het gevonden bedrag voornamelijk besteed door 

patiënten met PKU aan het kopen van eiwitarme voedingsproducten. Het is 

noodzakelijk om te bediscussiëren of dit bedrag een ware last is voor onze patiënten met 
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PKU. Een gemiddelde Nederlandse volwassene met een normaal dieet besteedt een 

gemiddelde hoeveelheid van € 1.200 per jaar aan vlees, kaas, melk, yoghurt en brood. 

Dit zijn producten die niet of weinig worden verbruikt door de patiënt met PKU. Voor 

patiënten met PKU worden deze uitgaven vervangen door de kosten van de eiwitarme 

producten die zij gebruiken, vaak als vervanging van brood, pasta of kaas. Op basis van 

de genoemde uitgaven in de gemiddelde bevolking is het onwaarschijnlijk dat er een 

grote extra last qua uitgaven bestaat voor (verzorgenden van) patiënten met PKU. Het 

moet echter wel worden benadrukt dat, om een goede dieetbehandeling van patiënten 

met PKU te garanderen en een onevenredige financiële last voor patiënten en families te 

voorkomen, het van essentieel belang is dat de kosten van de fenylalanine-vrije 

eiwitsupplementen worden blijven vergoed door de Nederlandse zorgverzekeraars. 

Kosten van deze supplementen zijn van een dergelijke mate (meer dan € 30,000 per 

jaar per patiënt) dat het niet vergoeden schadelijk voor de behandeling zou kunnen zijn. 

 

Botstatus 

Vele studies hebben gepostuleerd dat de botmineraaldichtheid (BMD) verminderd is bij 

patiënten met PKU. Er bestaan een tweetal hypotheses die de oorzaak van een dergelijke 

stoornis in BMD proberen te verklaren; ten eerste zou een lage BMD kunnen worden 

veroorzaakt door hoge of fluctuerende bloedspiegels van fenylalaninewaarden, en ten 

tweede zouden tekorten van voedingsstoffen ten gevolge van het natuurlijk-eiwitarme 

dieet van patiënten een mogelijke oorzaak kunnen zijn. Om de werkelijke BMD van 

patiënten met PKU en de klinische gevolgen van een eventueel verlaagde BMD te 

evalueren hebben we systematisch de literatuur over dit onderwerp onderzocht en een 

meta-analyse verricht op basis van patiëntgegevens uit beschikbare studies. Daarnaast 

hebben we zelf een klinisch onderzoek verricht onder patiënten uit drie klinische centra 

in Nederland met als doel de botstatus te onderzoeken van vroeg en continu behandelde 

patiënten. In onze klinische multicenter studie hebben we de BMD beoordeeld op basis 

van dual-energy X-ray absorptiometrie scan (DXA) gegevens en we hebben gekeken 

naar botomzettingsmarkers in het bloed. 
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Meta-analyse  

Het systematische literatuuronderzoek en de meta-analyse hebben aangetoond dat 

BMD Z-scores lager zijn in sommige patiënten die vroeg en continu behandeld zijn, 

maar voor de meeste patiënten zijn de Z-scores normaal (hoofdstuk 5). Z-scores zijn 

waarden die je kunt gebruiken om data te vergelijken van patiënten van verschillende 

leeftijden en geslacht. In de meta-analyse hebben we de BMD Z-scores van 247 

patiënten, uit 11 verschillende studies, kunnen samenvoegen om het verschil met de 

algemene bevolking te berekenen. De resultaten waren als volgt: voor het totale lichaam 

-0,45 (95% BI -0,61, -0,28); voor de lumbale wervelkolom -0,70 (95% BI -0,82, -0,57) 

en voor het femur (dijbeen) -0,96 (95% BI -1,42, -0,49). Deze uitkomsten van de Z-

scores voor BMD zijn te interpreteren als niet afwijkend, zoals aanbevolen door de 

Vereniging voor Klinische Densitometrie (ISCD). De ISCD stelt dat de BMD laag is als 

de Z-score kleiner is dan -2. Op basis van de veronderstelling dat onze data normaal 

verdeeld zijn en dat de uitkomsten van de BMD Z-scores van de samengevoegde 

patiënten data zijn zoals gemeld, zal ongeveer 10% van de vroeg behandelde patiënten 

met PKU een lumbale wervelkolom BMD Z-score onder -2 hebben. Deze patiënten met 

een lage BMD zouden gebaat zijn bij zorg gericht op de preventie van botontkalking. 

Echter, 90% van de vroeg en continu behandelde patiënten met PKU lijken geen lage 

BMD te hebben, wat een veel beter resultaat blijkt dan wat is beschreven in eerdere 

literatuur. Het was niet mogelijk om op basis van het systematische review het risico op 

botbreuken bij patiënten met PKU en het effect van botomzettingsmarkers, 

voedingskundige uitkomstmaten en fenylalanine bloedwaarden op botten van patiënten 

te beoordelen, omdat het bewijs van de gebruikte studies beperkt en zeer verscheiden 

was. 

 

Klinische studie 

De resultaten van onze klinische multicenter studie aangaande botstatus zijn in 

overeenstemming met de bevindingen van ons systematische review (hoofdstuk 6). 

We toonden aan dat de BMD Z-score in onze patiënten over het algemeen normaal is. 

Desondanks werden Z-scores lager dan -2 gevonden in 4,9% van onze patiënten 
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betreffende de lumbale wervelkolom BMD en 7,4% voor de BMD van het femur 

(dijbeen). Geen van onze individuele patiënten had osteoporose (botontkalking). 

Osteoporose wordt gedefinieerd door de ISCD als een BMD Z-score lager dan -2 in 

combinatie met een significante fractuurgeschiedenis; twee breuken van de lange 

beenderen voor het tiende levensjaar of drie breuken van de lange beenderen voor het 

negentiende levensjaar, dan wel een spontane breuk van een wervellichaam. De kans op 

een botbreuk gedurende het leven van patiënten met PKU bleek gelijk aan die van de 

algemene bevolking in Engeland. 

Zowel de gemeten botvormingsmarker als de botresorptiemarker in het bloed van 

patiënten met PKU bleek verhoogd. Op basis van deze afwijkingen in de 

botomzettingsmarkers veronderstellen wij dat het botmetabolisme in onze patiënten 

afwijkend kan zijn. Alhoewel de meeste patiënten een BMD hebben binnen het normale, 

kunnen de gevonden afwijkingen mogelijk wel leiden tot negatieve resultaten na de 

leeftijd van vijftig jaar. Op dit moment is onze oudste patiënt in de studie 39 jaar oud, 

toekomstige studies zullen van belang zijn om de BMD te evalueren in vroeg en continu 

behandelde patiënten met PKU van 50 jaar of ouder. 

 

Nutriënten status 

We evalueerden inname en bloedwaarden van micronutriënten, aminozuren en 

vetzuren in één van de grootst onderzochte cohorten van patiënten met PKU 

(hoofdstuk 6), omdat in eerdere literatuur wordt gemeld dat het dieet van patiënten 

kan leiden tot een tekort van voedingsstoffen aan inname via het dieet en tot een tekort 

in het lichaam (bloed). 

 

Micronutriënten 

Onze resultaten toonden aan dat de inname van micronutriënten van patiënten met 

PKU over het algemeen normaal was. De inname van vitamine D bleek beneden de 

aanbevolen hoeveelheid in 20% van de patiënten en de vitamine D waarde onder de 

referentiewaarden in het bloed van 14% van de patiënten. Ondanks de relatief normale 

uitkomsten ten aanzien van de botstatus (BMD, risico op botbreuken en botmarkers) 

lijkt het raadzaam om de inname en de bloedspiegels van vitamine D jaarlijks te 
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evalueren. Bij lage inname of bloedwaarden (<50 nmol/L in serum) kan men de inname 

van vitamine D aanvullen door middel van tabletten.  

Daarnaast bleek in ons cohort de inname van selenium ook lager dan de aanbevolen 

hoeveelheid in 41% van de patiënten en in 46% van de patiënten waren de bloedspiegels 

onder de referentiewaarden. Klinische symptomen ten gevolge van een seleniumtekort, 

zoals cardiomyopathie en depressie, zijn eerder beschreven in literatuur over de 

algemene bevolking. Omdat de inname van selenium in veel van onze patiënten laag is, 

lijkt het raadzaam om jaarlijks de inname en bloedspiegels te evalueren en tekorten aan 

te vullen door middel van tabletten. 

Verder bleken de bloedwaarden van zink onder de referentiewaarden bij 14% van de 

patiënten, ondanks een orale inname boven de veilige aanbevolen hoeveelheid bij 52% 

van de patiënten. Over een tekort aan zink is vermeld in eerdere literatuur dat 

verscheidene symptomen kunnen optreden, waaronder een vertraagde wondgenezing. 

De klinische relevantie van onze bevindingen ten aanzien van zink zijn discutabel omdat 

er geen grote studies bekend zijn over de gevolgen van een zinktekort. Verdere studies 

moeten worden verricht om te onderzoeken of zinktekorten daadwerkelijk klinisch 

relevant zijn bij patiënten met PKU en om te bekijken hoe men effectief de zinkopname 

uit het dieet kan verhogen. Zeker gezien het feit dat een groot deel van onze patiënten 

reeds een inname van meer dan de aanbevolen veilige hoeveelheid heeft. 

In contrast, werd er een te hoog foliumzuur van zowel de voedselinname als de 

bloedspiegels van patiënten gevonden. Aangezien er discussie bestaat over de veiligheid 

van een hoog foliumzuurgehalte in het lichaam, is het nuttig om te bedenken of de 

hoeveelheid van foliumzuur in de aminozuurmengsels niet verminderd dient te worden. 

 

Aminozuren 

De totale eiwitinname in onze patiënten was ruim boven de minimaal vereiste dagelijkse 

hoeveelheid. Het onderzoek naar aminozuren in bloed (plasma) toonde aan dat, onder 

andere, het aminozuur arginine beneden de referentiewaarde lag. Verder onderzoek is 

nodig om te bepalen of het gerechtvaardigd is om de inname van arginine aan te vullen. 

Arginine speelt namelijk een belangrijke rol in stikstofoxidevorming en het verwijderen 

van ammoniak uit het lichaam. Andere aminozuren die beneden de referentiewaarden 
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waren, waren asparagine, 2-aminoboterzuur en tyrosine. De klinische implicaties van 

deze bevindingen zijn echter onduidelijk. 

 

Essentiële vetzuren 

Bij onze patiënten met PKU bleken de vetinname via de voeding en de meeste essentiële 

vetzuren in rode bloedcellen over het algemeen normaal. Het vetzuur genaamd 

eicosapentaeenzuur (EPA, C20: 5ω3) bleek echter beneden de referentiewaarden. 

Omdat EPA een voorloper is van prostaglandinen en een positief effect heeft op hart- en 

vaatziekten kan eventueel overwogen worden om EPA in de aminozuurmengsels te 

verhogen. Een sterke aanbeveling kan echter niet worden gemaakt op basis van deze 

bevindingen omdat andere bestaande studies in relatief kleine groepen patiënten zijn 

verricht. Om gerichtere aanbevelingen te kunnen doen aangaande voedingsstoffen in 

patiënten met PKU, dienen grotere studies te worden verricht. 




