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Disclaimer 
De zorgpaden van het Centrum voor Lysosomale en Metabole Ziekten zijn met zorg samengesteld en gebaseerd op de meest recente 
wetenschappelijke inzichten aangaande het beschreven ziektebeeld. Dit zorgpad is bedoeld voor zorgverleners betrokken bij de behandeling 
van patiënten met het beschreven ziektebeeld en kan worden gebruikt volgens het principe ‘bevoegd, mits bekwaam’.  
Het zorgpad moet worden gezien als algemene richtlijn. Indien daar goede argumenten voor zijn kan van de aanbevelingen in het zorgpad 
worden afgeweken. Het blijft te allen tijde de individuele verantwoordelijkheid van de behandelaar hoe deze op basis van eigen onderzoek 
diens patiënt behandelt. Dit zorgpad dient niet te worden  beschouwd als consult voor de behandeling van een individuele patiënt.  
Erasmus Universitair Medisch Centrum, Het Centrum voor Lysosomale en Metabole Ziekten en de individuele auteurs, aanvaarden geen 
enkele aansprakelijkheid voor het gebruik of raadpleging van het zorgpad, noch voor onverhoopte onvolkomenheden in het zorgpad, of de 
eventuele gevolgen daarvan, aangezien wetenschappelijke inzichten zich ontwikkelen en wijzigen in de tijd. De richtlijnencommissie van het 
Centrum voor Lysosomale en Metabole Ziekten stelt zich open voor attendering op (mogelijke) onvolkomenheden in de opmaak of inhoud 
van haar zorgpaden. 
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Voorwoord – Zorgpad ziekte van Pompe 

 

Pompe Centrum, Erasmus MC, Rotterdam 
Het Pompe Centrum is een internationaal erkend expertisecentrum voor patiënten met 
glycogeenstapelingsziekten, in het bijzonder de ziekte van Pompe en de ziekte van Danon. 
Binnen het centrum werken de afdelingen Kindergeneeskunde, Klinische Genetica, Ziekenhuis 
Apotheek, Inwendige Geneeskunde, en Neurologie structureel samen aan wetenschappelijk 
onderzoek, opleiding en vooral patiëntenzorg. Het centrum heeft eigen gespecialiseerde 
verpleegkundigen, diëtisten, logopedisten, een (neuro)psychologen/GZ psychologen, 
maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten en zorgpad coördinatoren. Het centrum en werkt 
intensief multidisciplinair samen met andere specialisten nodig voor optimale zorg en veiligheid voor 
patiënten. Door de nauwe samenwerking tussen artsen, die voor kinderen en volwassenen zorgen, 
kunnen we patiënten gedurende hun hele leven volgen. 
 
Wij stellen ons tot doel de toekomst van patiënten voortdurend te verbeteren door de nieuwste 
behandelingen toe te passen en ook zelf te ontwikkelen. Daarin zijn we succesvol. Eerder 
ontwikkelden we enzymtherapie voor de ziekte van Pompe. Daarmee werd de ziekte van Pompe de 
eerste behandelbare erfelijke spierziekte. Ons huidig onderzoek richt zich op volgende stappen in de 
behandeling zoals gen therapie, antisense oligonucleotiden en regeneratieve geneeskunde 
(spierstamcellen/iPS cellen), die ook breder toepasbaar zijn. We zijn een erkend klinisch trial centrum 
voor de nieuwste behandelingen. 
 
Het centrum werkt samen met de andere Metabole en Neuromusculaire Centra van Nederland en 
patiënten organisaties  (Vereniging Spierziekten Nederland (VSN))  en VKS (Vereniging voor patiënten 
met stofwisselingsziekten). Het centrum heeft een patiënten raad.  
  
Het centrum zet zich in voor de opleiding van studenten, artsen en paramedici en is een erkend 
opleidingscentrum voor fellows en verpleegkundig specialisten op het gebied van metabole ziekten 
en neuromusculaire aandoeningen .  
 
Het centrum heeft een breed internationaal netwerk en heeft een actieve rol in het Europese 
Referentie Netwerk voor zeldzame metabole (Metab-ERN), neuromusculaire ziekten (EURO-NMD). 
en het European Research Network for evaluation and improvement of screening, Diagnosis and 
treatment of Inherited disorders of Metabolism (ERNDIM)  
 

 
Doel van het zorgpad  

1. Richtlijn voor optimale zorg (diagnostiek en behandeling) voor patiënten met de ziekte van 

Pompe. 

2. Informatievoorziening voor professionals t.a.v. deze zeldzame metabole / neuromusculaire 

aandoening. 

3. Standaardiseren van behandelstrategie en follow-up. Dit is nodig om:  

a) de mate van progressie van het ziektebeeld (natuurlijk beloop) en de effecten van 

behandeling met enzymtherapie te kunnen beoordelen 

b) passende ondersteunende maatregelen te kunnen instellen en effecten hiervan te 

kunnen beoordelen (o.a. fysiotherapie en revalidatie) 

c) effecten van (toekomstige) innovatieve behandelstrategieën te kunnen beoordelen. 
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Introductie van het ziektebeeld 

De ziekte van Pompe – glycogeenstapelingsziekte type II – is een zeer zeldzame weesziekte (ultra-
orphan disease), die bij ongeveer 1 op de 40,000 pasgeborenen voorkomt.1-4 De oorzaak van de 
ziekte is een erfelijk tekort aan zure α-glucosidase. Dit leidt tot stapeling van lysosomaal glycogeen in 
vrijwel alle cellen van het lichaam, maar de effecten hiervan zijn het duidelijkst merkbaar in de 
spieren. De enzymdeficiëntie wordt veroorzaakt door pathogene mutaties in het gen dat codeert 
voor zure α-glucosidase (GAA). De ernst van de ziekte wordt grofweg bepaald door de ernst van de 
enzymdeficiëntie.  

De ziekte presenteert zich als een progressieve spierziekte, die leidt tot 
ademhalingsproblemen, motorische problemen en verkorte levensverwachting. De eerste 
symptomen van de ziekte kunnen zich op elke leeftijd – bij baby’s, peuters, kleuters, pubers, en 
volwassenen – voor het eerst manifesteren. Bij baby's met de klassiek infantiele vorm van de ziekte 
van Pompe treden de eerste symptomen al kort na de geboorte op, meestal rond de leeftijd van 
anderhalve maand. Deze kinderen hebben vrijwel geen restactiviteit van zure α-glucosidase en 
vertonen gegeneraliseerde spierzwakte, een snel progressieve hypertrofie van het hart, 
luchtweginfecties, en drinken en groeien slecht. De normale motorische ontwikkelingsmijlpalen zoals 
omrollen, zitten en staan worden niet bereikt. Onbehandeld ligt de leeftijd van overlijden meestal 
tussen de 6 en de 8 maanden.5,6 Bij patiënten met enige restactiviteit van zure α-glucosidase is het 
beloop minder snel progressief. Kenmerkend is de voornamelijk proximale (‘limb-girdle’) 
spierzwakte, en beperking van de longfunctie-capaciteit. Het hart is meestal niet aangedaan. De 
meerderheid van de patiënten raakt in het beloop van de ziekte rolstoel gebonden en afhankelijk van 
mechanische ademhalingsondersteuning.7-14 Ook deze patiënten hebben een verkorte 
levensverwachting t.o.v. de algehele bevolking: de belangrijkste doodsoorzaak is respiratoire 
insufficiëntie.15 

In 2006 is enzymvervangingstherapie (ERT) met Alglucosidase alfa (Myozyme®) voor de ziekte 

van Pompe geregistreerd door de European Medicines Agency (EMA). Dit is een intraveneuze 

behandeling, die er op gericht is het erfelijk tekort van α-glucosidase in alle spiercellen van patiënten 

aan te vullen. Toediening van recombinant humaan alpha-glucosidase (Alglucosidase alfa; 

Myozyme®) heeft een positief effect op overleving, spierfunctie, spierkracht en longfunctie.16-34 De 

mate van effect bij individuele patiënten kan variëren. In Nederland is Alglucosidase alfa het eerste 

weesgeneesmiddel dat in 2007 voor een ultra orphan disease werd toegelaten binnen de 

Beleidsregel weesgeneesmiddelen. Op dit moment is Alglucosidase alfa nog steeds het enige 

goedgekeurde medicijn voor de ziekte van Pompe. 

 

Expertisecentrum 
Gezien de zeldzaamheid van de aandoening en de complexe symptomatologie is de aanwezigheid 
van een expertise centrum wenselijk. Binnen Nederland vervult het ‘Pompecentrum’ – dat deel 
uitmaakt van het Centrum voor Lysosomale en Metabole Ziekten (CLMZ) van het Erasmus MC – deze 
rol. Het CLMZ is officieel erkend door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 
(NFU) als expertisecentrum, en participeert ook binnen de Europese Referentie Netwerken (ERN) 
voor zeldzame metabole (Metab-ERN) en neuromusculaire aandoeningen (EURO-NMD). Vrijwel 
100% van de patiënten met de ziekte van Pompe in Nederland wordt door ons expertisecentrum 
begeleid en – indien geïndiceerd – behandeld. Medewerkers van het Pompe centrum worden ook 
regelmatig benaderd door internationale collega’s met vragen over het klinisch beeld, diagnostische 
vraagstukken of behandeladvies. 

Vanaf de zestiger jaren wordt in het Erasmus MC onderzoek verricht naar de ziekte van 
Pompe, en sinds 1999 speelt het Erasmus MC een sleutelrol bij de ontwikkeling van 
enzymvervangende therapie, “clinical trial” protocollen en het evalueren van “evidence based” 
uitkomstmaten in internationaal verband. De wereldwijd eerste klinische pilotstudie met 
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enzymvervangingstherapie werd uitgevoerd in het Erasmus MC, en het Erasmus MC speelde ook een 
belangrijke rol bij de verdere ontwikkeling van enzymvervangingstherapie door participatie in vrijwel 
alle internationale klinische trials. 

Ons centrum stelt zich ten doel om op maat gesneden multidisciplinaire zorg en behandeling 
te leveren aan patiënten met complexe zeldzame aandoeningen. Hierbij is leeftijd overstijgende zorg 
een vereiste. Dit wordt gewaarborgd door een intensieve samenwerking binnen ons 
multidisciplinaire team. Daarbij is de zorg binnen ons centrum nauw ingebed in klinisch en basaal 
onderzoek. Hierdoor zullen innovatieve ontwikkelingen snel hun weg vinden naar de kliniek. 

 
Samenwerking patiëntenvereniging / patiënten vertegenwoordigers 
Binnen ons centrum hechten wij een groot belang aan samenwerking met de patiëntenvereniging 
voor mensen met de ziekte van Pompe (onderdeel binnen Spierziekten Nederland). Zodra bekend is 
dat er sprake is van de ziekte van Pompe wijzen wij patiënten op het bestaan van de 
patiëntenvereniging om goed geïnformeerd te raken over hun diagnose en op de hoogte te blijven 
van de ontwikkelingen. Ons centrum heeft ook een patiënten raad; hierin zijn zowel artsen, 
verpleegkundigen als patiënten vertegenwoordigd. De belangrijkste taak van deze commissie is het 
optimaliseren van de organisatie en inhoud van zorg, en communicatie en informatievoorziening. Wij 
hebben een aantal patiënten vertegenwoordigers dan ook gevraagd mee te lezen met dit zorgpad. 
Daarnaast is er in 2020 in samenwerking met Spierziekten Nederland een website opgezet specifiek 
voor patiënten met de ziekte van Pompe (www.pompeexpertisecentrum.nl), met belangrijke 
informatie voor patiënten en zorgverleners. Ook verschijnt er 2x per jaar een nieuwsbrief die 
verstuurd wordt naar alle patiënten om hen zo op de hoogte te houden van de nieuwste 
ontwikkelingen. Dit in de overtuiging dat het de kwaliteit van zorg voor onze patiënten ten goede 
komt. 

 

  

http://www.pompeexpertisecentrum.nl/
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Zorgtraject patiënten met de ziekte van Pompe 

Fase 1. Diagnostisch traject
- eerste symptomen waarvoor raadplegen arts
- verdenking spieraandoening / metabole ziekte waarvoor verwijzing naar
  kinderarts / (kinder)neuroloog
- aanvullend onderzoek volgens protocol, o.a.:

- alpha-glucosidase in leukocyten
- DNA-diagnostiek
- spierbiopt

- bevestiging diagnose

Fase 2. Follow-up natuurlijk beloop
- In kaart brengen symptomen van de ziekte met speciale aandacht voor

- spierkracht en spierfunctie
- longfunctie
- hartproblemen
- KNO- problemen
- oogheelkundige problemen
- spraak- taalontwikkeling
- hersenen en cognitieve ontwikkeling
- gastro-intestinale (o.a  (onder)voeding) en urogenitale problemen

- gestandaardiseerde follow-up natuurlijk beloop van de ziekte elke 6 maanden
  door evaluatie bovenstaande aandachtspunten
- bij beperking van activiteiten en participatie in het dagelijks leven start van onder- 
  steunende therapie (revalidatie, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie,   
  maatschappelijk werk) 

Expertisecentrum

Huisarts / kinderarts / (kinder) neuroloog

Fase 3. Behandeling met enzymvervangingstherapie (ERT)
- indicatiestelling behandeling door indicatiecommissie
- start gestandaardiseerde follow-up behandeling met speciale aandacht voor

- bijwerkingen therapie
- longfunctie
- hartproblemen
- KNO- problemen
- spraak- taalontwikkeling
- oogheelkundige problemen
- hersenen en cognitieve ontwikkeling
-  gastro-intestinale (o.a  (onder)voeding) en urogenitale problemen

- evalueren effect therapie: staken behandeling bij
- ernstige bijwerkingen
- niet bereiken behandeldoelstelling

- continueren ondersteunende therapie (revalidatie, fysiotherapie, ergotherapie,   
  logopedie) om het effect van ERT te optimaliseren 

Fase 4. Transitie behandeling naar algemeen ziekenhuis / thuissituatie
- Transitie van behandeling vindt plaats indien:

Klassiek infantiele fenotype
- geen bijwerkingen
- minimaal 1 jaar behandeld met enzymtherapie, na 6 mnd thuis evt op school
Overige kinderen en volwassenen
- geen bijwerkingen
- minimaal 1 jaar behandeld met enzymtherapie 

Algemeen ziekenhuis / thuiszorg

Expertisecentrum
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Fase 1. Diagnostische fase 

Symptomen die in eerste instantie doen denken aan de ziekte van Pompe zijn ernstige hypotonie, 

failure to thrive, voedingsproblemen, recidiverende luchtweginfecties en cardiale problemen – bij 

patiënten met het klassiek infantiele fenotype –, of achterblijven van motorische ontwikkeling, limb-

girdle spierzwakte met ademhalingszwakte – bij oudere kinderen en volwassenen. Dit zal de 

aanleiding zijn voor het verrichten van verder aanvullend onderzoek. 

De diagnose moet gesteld / bevestigd worden in een daarvoor gecertificeerd diagnostisch 

laboratorium. De eerste stap in de screening is meestal het aantonen van een verlaagde 

enzymactiviteit in leukocyten.35-37 Indien er een verlaagde enzymactiviteit gevonden wordt dient er 

altijd aanvullende mutatie-analyse gedaan te worden d.m.v. DNA onderzoek.38-40 Hierbij dienen 2 

pathogene mutaties aangetoond te worden in het gen coderend voor zure α-glucosidase (GAA) op 

chromosoom 17 (autosomaal recessieve overerving). De volledige mutatiedatabase is te vinden op 

www. pompevariantdatabase.nl. Indien de diagnose bevestigd is, is genetische counseling 

geïndiceerd. Tevens wordt aanbevolen onderzoek te doen bij ouders en eventuele broers en zussen 

binnen het gezin. In voorkomende gevallen is het mogelijk om prenatale diagnostiek te verrichten op 

chorionvlokken of vruchtwater indien de in de familie voorkomende veranderingen in het DNA 

bekend zijn. Bij kinderwens worden ouders indien gewenst verwezen voor pre-implantatie 

diagnostiek. Andere methodes die regelmatig gebruikt worden in de diagnostische fase zijn algemeen 

bloedonderzoek (verhoogd creatine kinase, aspartaataminotransferase of alanine aminotransferase), 

onderzoek van de urine op tetrasacchariden, bepaling van enzymactiviteit in fibroblasten verkregen 

d.m.v. een huidbiopt, of een spierbiopt (vacuolaire myopathie).41,42 Op dit moment is de ziekte van 

Pompe niet opgenomen in de hielprikscreening. 

Alle diagnostiek kan plaatsvinden in het Erasmus MC. 

 
 

Fase 2. Follow-up natuurlijk beloop 
Na het stellen van de diagnose worden vrijwel alle patiënten in Nederland verwezen naar het 

Centrum voor Lysosomale en Metabole Ziekten van het Erasmus MC, dat door het ministerie van 

Volksgezondheid is aangewezen als expertisecentrum. Hier worden alle symptomen en bijkomende 

aspecten met betrekking tot het ziektebeeld in kaart gebracht door middel van gestandaardiseerd 

onderzoek (Bijlage – Schematische weergave bezoeken expertisecentrum). 

 Afhankelijk van de gevonden fysieke beperkingen en de daarmee samenhangende gevolgen 

voor participatie aan het dagelijks leven wordt ondersteunende therapie gestart. In samenspraak 

met de revalidatiearts, fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut en diëtiste wordt de zorgbehoefte 

geïnventariseerd en eventuele benodigde hulpmiddelen en therapie toegepast. Indien nodig vindt 

overleg plaats met een hulpverlener in de eerste lijn. Bij patiënten met een cognitieve 

ontwikkelingsachterstand of patiënten, ouders, of overige gezinsleden met psychosociale 

problematiek vindt begeleiding plaats door de medisch maatschappelijk werker of 

(neuro)psycholoog. Indien mechanische ademhalingsondersteuning noodzakelijk is wordt het 

regionale centrum voor thuisbehandeling nabij de woonplaats van de patiënt gevraagd de zorg 

hieromtrent op zich nemen. 

Nadat alle zorgaspecten in kaart zijn gebracht wordt bekeken of een patiënt in aanmerking 

komt voor behandeling met enzymvervangingstherapie. Indien patiënten (nog) niet in aanmerking 

komen voor enzymtherapie omdat zij niet voldoen aan de vastgestelde criteria voor behandeling, of 

indien zij zelf geen behandeling wensen, zal elke 6 maanden follow-up plaatsvinden volgens een 

gestandaardiseerd onderzoeksprotocol, goedgekeurd door de Medisch Ethische Commissie van het 

http://www.erasmusmc.nl/lysosomale-en-metaboleziekten/
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Erasmus MC en de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) in Nederland (Bijlage – 

gestandaardiseerde follow-up natuurlijk beloop). 

 

Fase 3. Behandeling met enzymvervangingstherapie (ERT) (Bijlage – flowchart procesbeschrijving) 

In 2006 is enzymvervangingstherapie met Alglucosidase alfa (Myozyme®) voor de ziekte van Pompe 

geregistreerd door de European Medicines Agency (EMA). De beslissing of een patiënt in aanmerking 

komt voor behandeling wordt genomen door een multidisciplinaire indicatiecommissie bestaande uit 

interne en externe experts – allen met ruime ervaring m.b.t. de ziekte van Pompe – aangevuld met 

een onafhankelijk medisch ethicus / jurist. Gezondheidswinst, bijwerkingen, en risico’s voor de 

patiënt worden hierbij afgewogen (Bijlage – indicatiecommissie). 

 

Toepassing enzymtherapie 

Indien gestart wordt met enzymtherapie zal dit onder strikte begeleiding en zorgvuldige controle 

plaatsvinden in het Centrum voor Lysosomale en Metabole ziekten. Patiënten met het snel 

progressieve klassiek infantiele fenotype krijgen elke week een dosering van 40 mg/kg 

toegediend.43,44 Patiënten jonger dan 2 maanden en cross-reactive immunogenic material (CRIM) 

negatieve patiënten kunnen behandeld worden met preventieve immunomodulatie (Rituximab, 

methotrexaat en intraveneus immuunglobuline). Patienten met hoge IgG antistoftiters, kunnen 

worden behandeld met therapeutische immunomodulatie (Bortezemib, Rituximab, Sirolimus en 

intraveneus immuunglobuline).44-47 De overige kinderen en volwassen krijgen eens per 14 dagen een 

dosering van 20 mg/kg toegediend. De infuusduur is meestal 3-4½ uur bij een standaarddosering, bij 

optreden van infuusreacties wordt het infuusschema vertraagd. Bij ernstige infusie-geassocieerde 

reacties wordt het infuus gestaakt en noodmedicatie toegediend. Indien de infuusreactie is 

afgezwakt kan de infusie over hel algemeen nog worden afgemaakt (met aangepaste snelheid). Een 

volgende infusie zal dan met aangepaste infusiesnelheid of met premedicatie plaatsvinden (Bijlage – 

infusieschema en noodplan).  

 

Evaluatie effect van enzymtherapie 

Om het effect van enzymtherapie te kunnen evalueren worden alle patiënten vervolgd door middel 

van een gestandaardiseerd follow-up protocol, goedgekeurd door de medisch ethische commissie 

van het Erasmus MC. Hierbij wordt in het bijzonder gelet op de motorische ontwikkeling, spierkracht 

en spierfunctie, longproblemen, cardiale problemen, botdichtheid, gehoorproblemen, 

oogheelkundige problematiek, gastro-intestinale of urogenitale problemen, spraak- taalontwikkeling, 

en cognitieve ontwikkeling (Bijlage – gestandaardiseerde follow-up tijdens behandeling met 

enzymtherapie). 

 Om het effect van enzymtherapie te optimaliseren wordt de ondersteunende therapie 

(revalidatie, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, en begeleiding door diëtiste) gecontinueerd. 

 

 

Nieuwe ontwikkelingen 

 

In de afgelopen jaren zijn er diverse klinische trials met nieuwe generatie enzymtherapie verricht, 

waaraan ook enkele Nederlandse patiënten hebben deelgenomen. Indien er voor deze medicijnen 



 

10 Versie 3; Mei 2021 (versie 1 sept 2014, versie 2 okt 2016) 

goedkeuring / toelating komt voor gebruik in Nederland, zullen deze worden opgenomen in het 

behandelarsenaal voor patiënten binnen ons expertisecentrum. Er wordt dan met zorg door de 

indicatiecommissie een richtlijn opgesteld welke patiënten hiervoor in aanmerking komen.  

Daarnaast zullen er in de komende jaren waarschijnlijk ook klinische studies verricht worden met – 

verschillende vormen van – gentherapie. Doordat wij alle patiënten reeds gestandaardiseerd volgen, 

zijn we in staat om snel de patiënten te identificeren die eventueel voor deelname hieraan in 

aanmerking komen. 

 

 

Fase 4. Transitie behandeling naar algemeen ziekenhuis / thuissituatie 
Wanneer er sprake is van een stabiele klinische situatie, en indien er geen infuusreacties optreden 

wordt overwogen om de behandeling met enzymtherapie voort te zetten in een algemeen ziekenhuis 

in de regio of in de thuissituatie. 

Transitie naar behandeling buiten het expertisecentrum kan plaatsvinden nadat patiënten 

minimaal 1 jaar behandeld zijn. Patiënten met het klassiek infantiele fenotype die naast 

enzymtherapie ook behandeld worden met immunomodulatie worden gedurende de gehele periode 

dat zij immunomodulatie krijgen behandeld in het expertisecentrum. 

 

Thuistherapie 

Voor de thuistherapie wordt gewerkt met zeer beperkt aantal thuiszorgorganisaties met landelijke 

dekking. Scholing van de thuisverpleegkundigen vindt twee keer per jaar plaats in het Erasmus MC. 

De verpleegkundige wordt getoetst in de thuissituatie en regelmatig bijgeschoold (Bijlage – 

voorwaarden en verantwoordelijkheden voor thuisbehandeling met Myozyme®). De infusen worden 

centraal bereid in de apotheek van het Erasmus MC en vandaaruit gedistribueerd naar de apotheek 

van de patiënt. De infusen worden verpakt met een ‘tracker’ die locatie en temperatuur registreert. 

De thuisverpleegkundige haalt het infuus op de dag van toediening op bij de apotheek van de 

patiënt. 

Infusies kunnen plaatsvinden tussen 8.00 en 20.00 u. van maandag t/m vrijdag. Gedurende 

deze periode is de noodtelefoon bereikbaar zodat problemen die optreden tijdens de toediening van 

enzymtherapie direct kunnen worden besproken. Er vindt laagdrempelig contact plaats tussen de 

artsen of verpleegkundigen van het CLMZ, de apotheek van het Erasmus MC, en de 

verpleegkundigen van de thuiszorgorganisatie. Het nummer van de noodtelefoon staat in de infusie 

map. 

De thuiszorg wordt gecoördineerd door een arts en verpleegkundig consulent uit het team 

van het CLMZ. Minimaal één maal per jaar vindt een procesevaluatie plaats over gang van zaken 

rondom de enzymtherapie thuis met de apotheek, de thuiszorgorganisaties en de coördinatoren van 

de thuisinfusies. 

 

Regionaal algemeen ziekenhuis (alleen van toepassing bij volwassen patiënten) 

Voor de therapie in een regionaal algemeen ziekenhuis zal de neuroloog contact opnemen met een 

neuroloog in het lokale ziekenhuis. De neuroloog van het CLMZ is verantwoordelijk voor een 

volledige en overzichtelijke overdracht (waaronder medische voorgeschiedenis, huidige 

problematiek en andere bijzonderheden) en informatie t.a.v. specifieke voorwaarden voor 

toediening van enzymtherapie en behandelen van bijwerkingen. Er is een noodtelefoon bereikbaar 
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zodat problemen die optreden tijdens de infusie met enzymtherapie direct kunnen worden 

besproken. 

 

Verplaatsing toediening infusen 

De planning van de infusies wordt nauwgezet gemonitord. Het verzetten van infusies is volgens een 

duidelijk protocol geregeld om onjuiste bereiding – en dus verspilling – te voorkomen. 

 

Training (para-)medici 
Het expertisecentrum is betrokken bij training nationaal en internationaal, waarbij onderwijs over de 
ziekte van Pompe wordt gegeven aan:  

 specialisten en specialisten in opleiding (neurologen, kinderneurologen, kinderartsen, 
intensive care artsen, revalidatieartsen, longartsen, cardiologen, oogartsen, SEH artsen, 
reumatologen en huisartsen). 

 studenten (masterstudenten geneeskunde en biomedische wetenschappen). 
 paramedici (neuropsychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, thuiszorgmedewerkers). 
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Multidisciplinair behandelteam 

 

Hoofdbehandelaar Probleem Medebehandelaars

Kinderarts metabole ziekten
Kinderneuroloog

OF
Neuroloog

Spierkracht en spierfunctie

Longfunctie / longinfecties

Hartproblemen

KNO problemen

Oogproblemen

Skeletproblemen

Erfelijkheid

Spraak- en taalontwikkeling

Voedingsproblemen

Neurologische problemen

Hulpmiddelen

Zelfstandigheid / Participatie

Sociale situatie

Algemene interne problematiek

Cognitieve ontwikkeling

Fysiotherapeut

Longarts

(kinder) cardioloog

KNO-arts

Oogarts

Orthopeed

Klinisch geneticus

Logopedist

Diëtist

(kinder)neuroloog

Revalidatieteam

Gespecialiseerd verpleegkundige

Maatschappelijk werker

Kinderarts / internist

Neuropsycholoog / Kinderpsychiater

Enzyminfusies
Apotheker

Arts centrum voor thuisbeademing

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

Coordinator thuiszorg

Afgestemd op behoefte patiënt
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Taken en verantwoordelijkheden 

 

 
Hoofdbehandelaar 

Bij de begeleiding van alle patiënten met de ziekte van Pompe die behandeld worden binnen het 

Centrum voor Lysosomale en Metabole Ziekten is de kinderarts metabole ziekten / kinderneuroloog 

(kinderen) of de neuroloog (volwassenen) de hoofdbehandelaar. Ook de arts onderzoeker en de 

verpleegkundig consulent / specialist speelt hierbij – onder supervisie van de hoofdbehandelaar – 

een belangrijke rol. 

Kerntaken: 

- Coördinatie van het gehele zorgtraject voor ouders, patiënt en medebehandelaars / overige 

zorgverleners. 

- Informeren ouders en patiënt over symptomen van de ziekte, te verwachten prognose, 

behandelopties, beschikbare patiënteninformatie en aanwezigheid van patiëntenvereniging 

(Spierziekten Nederland). 

- Informeren van alle betrokkenen binnen het multidisciplinaire behandelteam en 

terugkoppelen bevindingen aan alle medebehandelaars. 

- Jaarlijks informeren van patiënt en ouders, betrokken behandelaren (huisarts, arts 

streekziekenhuis, etc.) buiten het expertisecentrum over algemene gezondheid, ziektebeloop 

en noodprotocol. 

- Verantwoordelijk voor het opstellen van een noodplan. 

- Gezien de complexiteit van de zorg wordt er gewerkt volgens een ‘levensloop-zorg’ principe. 

Dit houdt in dat de internist / neuroloog vanaf de leeftijd van 16-18 jaar betrokken wordt bij 

de begeleiding en behandeling van kinderen met de ziekte van Pompe. Vanaf deze leeftijd 

zijn de kinderarts metabole ziekten / internist en/of kinderneuroloog / neuroloog 

gezamenlijk hoofdbehandelaar. 

- Een dienstdoend kinderarts metabole ziekten / neuroloog is 24 uur per dag, 7 dagen per 

week bereikbaar. 

 

 
Casemanager 

Deze taak kan uitgevoerd worden door de hoofdbehandelaar (of arts onderzoeker onder supervisie) 

of één van de verpleegkundig specialisten / verpleegkundig consulenten. 

Kerntaken: 
- Eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen rondom het zorgtraject. 

- Coördinatie van / overzicht over het hele zorgtraject voor ouders, patiënt en 

medebehandelaars / zorgverleners. 

- Aansluiting / afstemming afspraken op de behoeften van de patiënt. 

 
Coördinatie thuiszorg 
De coördinatie van de thuiszorg wordt gedaan door de kinderneuroloog in samenwerking met de 

verpleegkundig consulent thuiszorg. Zij verzorgen – in samenwerking met de andere artsen, 

verpleegkundig specialisten en consulenten in het Pompe centrum – de scholing van 

thuisverpleegkundigen, onderhouden contacten met de thuiszorgorganisaties, patiënt en familie en 

organiseren de procesevaluatie.  
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Medebehandelaars 
Omdat meerdere orgaansystemen zijn aangedaan is behandeling door een multidisciplinair team een 
vereiste. 

Spier- en skeletstelsel 

Spierzwakte is bij alle patiënten één van de belangrijkste kenmerken van de ziekte van Pompe.5,9,13,14 

Spierzwakte manifesteert zich voornamelijk op een drietal niveaus: 1) zwakte van de ‘limb-girdle’ 

spieren zich uitend in het niet bereiken van normale motorische mijlpalen bij patiënten met de 

klassieke vorm van de ziekte van Pompe en jonge kinderen met het ‘late-onset’ fenotype, of verlies 

aan mobiliteit leidend tot rolstoelbehoefte bij oudere kinderen en volwassenen, 2) zwakte van de 

distale spiergroepen, in het bijzonder bij patiënten met de klassieke vorm van de ziekte die langdurig 

overleven dankzij behandeling met enzymtherapie48 en bij oudere kinderen en volwassenen in een 

laat stadium van de ziekte, en 3) zwakte van de aangezichtsspieren en spieren betrokken bij kauwen 

en slikken met mogelijk aspiratie en luchtweginfecties tot gevolg.49,50 Bij jonge kinderen kan dit ook 

leiden tot achterstand in de spraak- taalontwikkeling. Ook kunnen er voedingsproblemen optreden. 

Daarnaast treden er regelmatig andere problemen op van het bewegingsstelsel zoals scoliose, 

botontkalking en mogelijke fracturen, en contracturen.51 

Betrokken disciplines multidisciplinair team: 

- Kinderneuroloog / neuroloog 

- Kinderarts metabole ziekten / internist metabole ziekten (evt. (kinder)endocrinoloog) 

- Revalidatiearts 

- Orthopeed 

- Fysiotherapeut 

- Ergotherapeut 

- Logopedist 

- Diëtiste 

- Ondersteunende afdelingen: 

▪ Afdeling radiologie 

▪ Afdeling klinische neurofysiologie 

Kerntaken: 

- Streven naar zo lang mogelijk behoud van ambulantie en optimaliseren van activiteiten en 

participatie in het dagelijks leven. Herkennen van problematiek welke een negatief effect 

heeft op behoud van motorische functie (bv scoliose, contracturen, recidiverende fracturen 

t.g.v. immobilisatie). 

- Streven naar behoud van fijne motorische vaardigheden; waar nodig toepassen van 

hulpmiddelen. 

- Tijdig herkennen bulbaire zwakte en voorkomen van longinfecties door aspiratie. 

- Tijdig herkennen en behandelen van voedingsproblemen t.g.v. bulbaire zwakte. 

- Optimaliseren spraak-taal ontwikkeling. 

Methodes: 

- Spierkracht (Medical Research Council (MRC) sumscore, hand-held dynamometrie (HHD). 

- Spierfunctie en motorische ontwikkeling (Alberta Infant Motor Scale (AIMS), Bayley Scales of 

Infant Development (BSID)-III-NL, Quick Motor Function Test (QMFT), Six Minute Walk Test 

(6MWT), timed tests, 9-hole-peg test). 

- Beeldvormend of functie-onderzoek (CT/MRI spier, evaluatie slikfunctie middels slikfoto of 

Flexibele Endoscopische Evaluatie Slikbeweging (FEES), EOS-wervelkolom, DEXA-scan). 
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- Neurofysiologisch onderzoek (EMG, echo spieren). 

- Patient Reported Outcome (PRO) Measures (RHS, R-PAct). 

Frequentie: 

- Spierkracht / spierfunctie / motorische ontwikkeling: 1x per 3-6 maanden. 

- Patient Reported Outcome (PRO) Measures: 1x per 6 maanden. 

- Beeldvormend of functie-onderzoek, FEES: op indicatie. 

Beleid: 

- Ter stimulans van spierkracht, spierfunctie, motorische ontwikkeling, zelfstandigheid in ADL 

en participatie in het dagelijks / maatschappelijk leven starten van ondersteunende therapie 

(fysiotherapie, ergotherapie, logopedie) en inventarisatie en toepassen van eventueel 

benodigde hulpmiddelen in overleg met paramedici en revalidatiearts.  

- In geval van botontkalking starten van gepaste medicamenteuze therapie. 

- In geval van contracturen / scoliose overwegen aanmeten korset of spalk / gebruik van sta-

tafel of operatief ingrijpen ter behoud mobiliteit. 

- Bij bulbaire zwakte nemen van maatregelen ter voorkoming van aspiratie en training 

bulbaire kracht en coördinatie. 

- Bij voedingsproblemen kan de diëtiste aangepaste voeding voorschrijven, en bij ernstige 

ondervoeding kan een maagsonde / PEG-sonde geplaatst worden. 

- Logopedische ondersteuning en begeleiding ter optimalisatie van spraak- taalontwikkeling. 

 

Longen 

Zwakte van de ademhalingsspieren is een van de meest kenmerkende eigenschappen van patiënten 

met de ziekte van Pompe – ongeacht de leeftijd.52-54 Dit uit zich in: 1) een verminderde 

longfunctiecapaciteit – vooral de zwakte van het middenrif is zeer uitgesproken – met als gevolg 

zuurstofbehoefte en bij een sterk verminderde longcapaciteit behoefte aan (nachtelijke) 

ademhalingsondersteuning door middel van beademing, en 2) veelvuldig luchtweginfecties / 

longontstekingen veroorzaakt door minder goed doorademen en verminderde hoestkracht. 

Betrokken disciplines multidisciplinair team: 

- Hoofdbehandelaar 

- Longarts 

- Arts centrum voor thuisbeademing 

- Fysiotherapeut 

- Ondersteunende afdelingen:  

▪ Longfunctieafdeling 

▪ Afdeling klinische neurofysiologie 

Kerntaken: 

- Vroegtijdig signaleren en herkennen van symptomen passend bij (nachtelijke) hypoventilatie 

en verminderde longcapaciteit zodat acute respiratoire insufficiëntie voorkomen kan 

worden. 

- Tijdig herkennen van longinfecties. 

Methodes: 

- Longfunctie metingen (spirometrie, kracht ademhalingsspieren, capnografie). 

- Nachtelijke multikanaalsregistratie van de ademhaling. 

- Beeldvormend onderzoek (CT thorax / MRI diafragma); op indicatie. 

Frequentie: 

- Longfunctie: 1x per 3 maanden. 
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- Multikanaalsregistratie bij start behandeling, daarna op indicatie, of 1x per jaar bij jonge 

kinderen waarbij nog geen longfunctie-meting gedaan kan worden. 

Beleid: 

- Bij sterk verminderde longcapaciteit volgt verwijzing naar het centrum voor thuisbeademing 

voor bepalen noodzaak voor ademhalingsondersteuning door middel van beademing. 

- Bij recidiverende luchtweginfecties wordt gestart met (profylactische) antibiotica. 

- Fysiotherapeutische ondersteuning m.b.t. training ademhalingsspieren / ophoesten / 

comprimeren. 

 

Cardiovasculair stelsel 

Alle patiënten met de klassiek infantiele vorm van de ziekte van Pompe hebben een ernstige 

hypertrofische cardiomyopathie, met cardiaal falen als gevolg.5,6,55 Door toediening van 

enzymtherapie verbetert deze cardiomyopathie waardoor de overleving sterk toeneemt. Ook kunnen 

kinderen met de klassiek infantiele vorm van de ziekte van Pompe geleidingsstoornissen 

ontwikkelen. Bij kinderen en volwassenen met de minder snel progressieve vorm van de ziekte 

komen cardiale problemen weinig frequent voor. Enkele patiënten hebben een cardiomyopathie of 

geleidingsstoornissen (Wolff-Parkinson-White).56 Daarnaast zijn er aanwijzingen voor een 

toegenomen stijfheid van de vaatwand van de grote vaten, mogelijk door glycogeenstapeling bij 

volwassenen met de ziekte van Pompe.57,58 Hierdoor is er een mogelijk toegenomen cardiovasculair 

risico. 

Betrokken disciplines multidisciplinair team: 

- Hoofdbehandelaar 

- Kindercardioloog / cardioloog 

- Internist 

Kerntaken: 

- Tijdig herkennen cardiale problematiek zodat medicamenteuze ondersteuning gegeven kan 

worden. 

- Herkennen van mogelijke ritme- en geleidingsstoornissen. 

Methodes: 

- Electrocardiogram 

- Echo hart 

- Holter onderzoek 

- Bloeddruk meting (datascoop) 

- Laboratoriumonderzoek; cardiovasculair risicoprofiel (o.a. lipiden) 

Frequentie: 

- Electrocardiogram / echo hart / Holter onderzoek 

- klassiek infantiele vorm: vanaf start ERT na 2, 3, 6, 9, 12, 18 en 24 maanden, daarna 

1x per jaar (bij normalisatie cardiomyopathie). 

- Kinderen: bij baseline, daarna 1x per 4 jaar. 

- Volwassenen: bij baseline en op indicatie. 

- Bloeddruk meting: bij volwassenen 1x tijdens 1e of 2e bezoek, nadien indien geïndiceerd 

- Laboratoriumonderzoek: bij volwassen tijdens 1e bezoek, nadien 1x/jaar. 

Beleid: 

- Bij (dreigend) cardiaal falen start van adequate medicamenteuze ondersteuning / 

vochtbeperking. 
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- In geval van ritme- en geleidingsstoornissen verdere follow-up en indien nodig 

medicamenteuze of operatieve behandeling (zelden). 

- Bij verhoogd cardiovasculair risicoprofiel start van adequate medicamenteuze 

ondersteuning. 
 

Gehoor, spraak en taal 

Gehoorproblemen zijn een belangrijk punt van aandacht bij patiënten met het klassieke fenotype. 

Het betreft hier een perceptieve gehoorstoornis. Vaak is er ook een wisselende conductieve 

component door dysfunctie van de beluchting van het middenoor door zwakte van de 

aangezichtsspieren en frequente middenoorinfecties.59,60 Bij oudere kinderen en volwassenen komen 

gehoorproblemen zelden voor.60,61 

Patiënten met het klassiek infantiele fenotype hebben, door spierzwakte in het mond- en keelgebied, 

tevens last van problemen met het slikken en met de spraak. 

Betrokken disciplines multidisciplinair team: 

- Hoofdbehandelaar 

- KNO-arts 

- Audioloog 

- Logopedist 

Kerntaken: 

- Tijdig herkennen van gehoor- en spraak/taal-problematiek. 

- Herkennen en behandelen van middenoor infecties. 

Methodes: 

- Audiogram. 

- Tympanometrie. 

- Oto-akoestische emissies. 

- Brainstem Evoked Response Audiometry (BERA). 

- Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing (FEES). 

Frequentie: 

- Audiogram / tympanometrie / oto-akoestische emissies: 

- Klassiek infantiele vorm: 1x per 6 maanden tot de leeftijd van 2 jaar, daarna 1x per 

jaar, vaker op indicatie. 

- Kinderen en volwassenen: op indicatie. 

- BERA: 

- Klassiek infantiele vorm: aanvankelijk 1x per 6 maanden, wanneer audiogram 

betrouwbaar is wordt BERA gestopt 

- Kinderen en volwassenen: bij baseline en op indicatie. 

- FEES: 

- Klassiek infantiele vorm: bij diagnose en op indicatie. 

Beleid: 

- Bij aanwijzingen voor (recidiverende) middenoor infecties medicamenteuze behandeling en 

indien nodig plaatsen trommelvliesbuisjes. 
- Bij aanhoudende ernstige gehoorproblemen wordt gehoorapparatuur aangemeten. 

 

Hersenen 
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De glycogeenstapeling bij de ziekte van Pompe treedt in vrijwel alle cellen op, ook in de hersenen. 

Enzymtherapie kan de bloed-hersen barrière niet passeren. Onderzoek toont dat de cognitieve 

ontwikkeling van patiënten met de klassieke vorm van de ziekte van Pompe normaal tot vertraagd is 

en dat de verwerkingssnelheid langzaam achteruit gaat. Verdere follow-up zal uitwijzen hoe 

eventuele cognitieve beperkingen zich op de lange termijn uiten.62,63 Tot op heden zijn er geen 

duidelijke aanwijzingen voor cognitieve problemen bij kinderen en volwassenen met een minder snel 

progressief fenotype. Daarom vindt er bij deze groep niet standaard aanvullend onderzoek plaats. 

Betrokken disciplines multidisciplinair team: 

- Kinderneuroloog / neuroloog 

- (Neuro)psycholoog 

- Medisch maatschappelijk werker 

Kerntaken: 

- Tijdig herkennen van cognitieve problemen en ontwikkelingsachterstand. 

Methodes: 

- MRI-hersenen 

- EEG: op indicatie 

- Cognitieve testen; afhankelijk van de leeftijd en ziekte-ernst wordt gebruikt: 
Intelligentietesten 
▪ Bayley Sclales of Infant Development (BSID) III-NL (16 dagen tot 3,5 jaar) 
▪ Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI) –III-NL (3,5 jaar tot 6 jaar) 
▪ Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) –III-NL (6-17 jaar) 
▪ Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) –IV-NL (17 jaar en ouder) 
Neuropsychologische functietesten (vanaf de leeftijd van 4 jaar) 
▪ Rey Complex Figure Test; domeinen geheugen, visueel ruimtelijk inzicht. 
▪ Developmental Neuropsychological Assessment (NEPSY); domeinen taal, aandacht, 

inhibitie, geheugen, executieve functie, fijne motoriek, visueel ruimtelijk inzicht. 
▪ Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome (BADS); domein executieve 

functie 
▪ Boston Naming Test (BNT): domein taal 
▪ Bourdon Vos test: domein Aandacht 
▪ 15-woorden test: domein geheugen 
▪ Child Behavior Checlist (CBCL; in te vullen door ouders): domeinen gedrag, sociale 

vaardigheid 
▪ Teacher Report Form (TRF; in te vullen door leerkracht): domeinen gedrag, sociale 

vaardigheid 
▪ Sensory profile (SP-NL; in te vullen door ouders): domein sensorische 

informatieverwerking 
▪ Nijmeegse Ouderlijke Stress Index (NOSIK; in te vullen door ouders): op indicatie, domein 

opvoedingsbelasting (in te vullen door ouder / verzorger) 
▪ Social Responsiveness Scale-2 (SRS-2): screening autisme spectrum stoornis 
▪ ADHD-vragenlijst (AVL; in te vullen door ouders): op indicatie, screening Attention 

Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) 
Frequentie: 

- MRI-hersenen:  

- Klassiek infantiele fenotype: 1x per jaar gedurende follow-up traject met 

enzymtherapie. 

- Kinderen en volwassenen: op indicatie. 

- Cognitieve testen:  
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- Klassiek infantiele fenotype: 1x per jaar; intelligentietesten en overige 

neuropsychologische testen worden hierbij per jaar afgewisseld. 

- Kinderen en volwassenen: op indicatie. 

Beleid: 

- Bij aanwijzingen voor cognitieve ontwikkelingsachterstand, follow-up en starten adequate 

begeleiding en advies m.b.t. bijvoorbeeld passende maatregelen voor op school. 
- Bij sociale problematiek, of verwerkings- of aanpassingsproblematiek vindt begeleiding 

plaats van ouders, broers /zussen, en/of kind door de medisch maatschappelijk werker of 

(eventueel 1e lijns) kinderpsycholoog. 

 

Oog: circa 1/3 van de patiënten heeft een ptosis (afhangend bovenooglid) aan 1 of beide zijden. 

Indien dit ernstig hinderlijk is m.b.t. de visus kan een operatieve correctie worden overwogen. In het 

algemeen zijn de externe oogspieren niet betrokken, incidenteel kan dit – m.n. bij patiënten met het 

klassiek infantiele fenotype – wel voorkomen. Kinderen met de ziekte van Pompe hebben vaker een 

refractie afwijking.64,65 

Gastro-intestinaal: er zijn aanwijzingen dat ook de gladde spiervezels van het darmstelsel minder 

goed functioneren bij patiënten met de ziekte van Pompe. Hierdoor kan bijvoorbeeld reflux, 

obstipatie of diarree optreden, of verminderde functie van de sluitspieren ontstaan. Op indicatie 

wordt hier zorgvuldig verder onderzoek naar gedaan door de kinderarts / internist. Bij reflux kan 

erytromycine gestart worden om de maaglediging te verbeteren, of de zuigeling in anti-

Trendelenburg positie te leggen. Indien noodzakelijk wordt er gestart met vezelrijke voeding 

(diarree) of laxantia (obstipatie). Bij slikstoornissen en ondervoeding worden patiënten begeleid en 

van advies voorzien door de diëtiste. Indien nodig wordt gestart met sondevoeding via een neus-

maagsonde of wordt een PEG geplaatst in samenwerking met de maag-darm-leverarts.  

Urogenitaal: Door spierzwakte van de bekkenbodem, de blaas en de buik kunnen problemen 

optreden die variëren van urineweginfecties door onvolledige blaaslediging tot incontinentie. Op 

indicatie wordt hiervoor verder onderzoek gedaan door de uroloog. Zo nodig kan gestart worden met 

medicamenteuze behandeling dan wel oefentherapie van de bekkenbodemspieren. 

Anesthesie: Bij patiënten met de ziekte van Pompe dient er speciale aandacht te zijn voor de evt. 

risico’s van de narcose of te verwachten problemen met intubatie. 

 

Overige aspecten: 

Vermoeidheid en kwaliteit van leven: vermoeidheid is een veelvoorkomende klacht bij volwassenen 

met de ziekte van Pompe, en dit kan een ernstig beperkende invloed hebben op het dagelijks 

functioneren en kwaliteit van leven.66,67 Om ook deze aspecten in kaart te brengen worden Patiënt 

Reported Outcome (PRO) measures gebruikt (Fatigue Severity Scale (FSS), SF-36 health survey). 

Indien nodig kan een psycholoog / maatschappelijk werker geconsulteerd worden. 

 

Sociale situatie en zelfstandigheid: het hebben van een chronische zeldzame aandoening of het 

hebben van een kind hiermee beïnvloedt onder andere de psychologische ontwikkeling en 

opvoeding. Om problemen te voorkomen, en daar waar nodig op te lossen wordt de patiënt zelf, zijn 
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/ haar partner, of ouders en andere gezinsleden begeleid. Alle patiënten / ouders maken bij hun 

eerste bezoek aan het Centrum voor Lysosomale en Metabole ziekten kennis met een van de 

gespecialiseerde verpleegkundigen, en – op indicatie – met de medisch maatschappelijk werker of 

(neuro)psycholoog. Eens per jaar wordt een uitgebreide vragenlijst afgenomen door de 

gespecialiseerd verpleegkundigen die de problemen en zelfmanagement van de patiënt 

inventariseert (zelfmanagement web). Op grond hiervan wordt een actieplan gemaakt. 

 

Erfelijkheid: indien de diagnose ziekte van Pompe gesteld is, is er een indicatie voor genetische 

counseling. De klinisch geneticus geeft aanvullende informatie over de erfelijkheid, en advies ten 

aanzien van een eventueel aanwezige kinderwens en mogelijkheden aangaande pre-implantatie 

diagnostiek. Bij zwangerschap kan – indien gewenst – verwezen worden naar de gynaecoloog voor 

prenatale diagnostiek. 

 

Overige betrokken zorgverleners 
 
Huisarts: de behandeling van patiënten met de ziekte van Pompe vindt primair plaats in het 
expertisecentrum. De huisarts wordt jaarlijks schriftelijk op de hoogte gebracht over de huidige 
omstandigheden met betrekking tot de algehele gezondheid. 
Taken: 

- Ondersteuning en begeleiding 
▪ Alledaagse lichamelijke klachten en psychosociale problematiek. 
▪ Eerste beoordeling van acute problemen. 

- Informeren van de hoofdbehandelaar bij diagnose van andere ziektebeelden en grote 
beleidswijzigingen die mogelijk van invloed kunnen zijn op de verdere behandeling / follow-
up.  

 

Specialist in een niet academisch ziekenhuis: bij volwassenen met de ziekte van Pompe kan na een jaar 

behandeling binnen het expertisecentrum transitie van de behandeling naar een regionaal ziekenhuis 

worden overwogen. De betreffende specialist wordt regelmatig op de hoogte gebracht over de 

huidige omstandigheden met betrekking tot de algehele gezondheid. 
Taken: 

- Eerste beoordeling en behandeling van acute problemen.  
- Informeren van de hoofdbehandelaar bij diagnose van andere ziektebeelden en grote 

beleidswijzigingen die mogelijk van invloed kunnen zijn op de verdere behandeling / follow-
up.  

 
Apotheker: de apotheker en apothekersassistenten van het Centrum voor Lysosomale en Metabole 
Ziekten speelt een centrale rol bij de preparatie en distributie van alle infusen met enzymtherapie 
voor de ziekte van Pompe door heel Nederland. De ziekenhuisapotheek van het Erasmus MC blijft 
verantwoordelijk voor de bereiding van de infuuszak en voor communicatie met de 
bereidingsapotheek, ook al wordt de enzymtherapie in de thuissituatie of in een regionaal ziekenhuis 
toegediend. 
 
 

Multidisciplinaire overlegvormen 
Om de multidisciplinaire zorg goed op elkaar af te stemmen zijn er meerdere overlegvormen. 
Hieronder volgt een opsomming. 
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Indicatiecommissie (5x per jaar) (zie ook aparte bijlage) 
Deze multidisciplinaire commissie bestaat uit interne en externe experts – allen met ruime ervaring 
m.b.t. de ziekte van Pompe – aangevuld met een onafhankelijk medisch ethicus / jurist. Alle nieuw 
gediagnostiseerde patiënten worden hier besproken. Op grond van de besproken gegevens wordt 
een advies gegeven over wel / niet starten met behandeling met enzymtherapie.  
Daarnaast worden alle patiënten 2 jaar na start van de behandeling, of bij achteruitgang onder 
therapie opnieuw besproken. Op grond van de beschikbare gegevens adviseert de commissie over 
continueren of staken van de behandeling met enzymtherapie. 
 
Werkoverleg (kinderen en volwassenen; wekelijks) 
Elke maandag vindt er aan het begin van de dag overleg plaats tussen de arts onderzoekers, 
verpleegkundig consulenten, fysiotherapeut en apotheker. Hierbij wordt onder andere besproken: 
de planning voor de komende week, planning van de (thuis) infusies, terugkoppeling vanuit Eurocept 
m.b.t. de thuisinfusies, vragen van patiënten die via de mail zijn binnengekomen, nieuwe 
ontwikkelingen die van belang zijn voor de arts of fysiotherapeut. 
 
Patiëntenbespreking (kinderen, 1x per maand; volwassenen, 1x per 2 weken) 
Tijdens dit multidisciplinaire overleg met de arts onderzoekers, kinderarts metabole ziekten, 
(kinder)neuroloog en metabool internist, al dan niet aangevuld met revalidatie-arts, sportarts, 
orthopeed of logopedist, worden alle urgente medische vragen en ontwikkelingen besproken; de 
adviezen die hieruit voortkomen worden aan de patiënten teruggekoppeld. 
 
Terugkoppeling ter afsluiting van polikliniekdag (kinderen en volwassenen) 
Aan het einde van de dag worden de patiënten die die dag gezien zijn door de artsen, 
verpleegkundigen en fysiotherapeut nabesproken en wordt afgestemd welke vervolgacties er 
moeten plaatsvinden. 
 
Psychosociaal overleg (kinderen, 1x per 2 weken) 
Tijdens dit overleg tussen kinderartsen, (neuro)psychologen en maatschappelijk werker(s) is er 
speciale aandacht voor psychosociale ondersteuning bij bijvoorbeeld verwerkingsproblematiek, 
prikangst en hulp bij aanvragen van ondersteuning. 
 
Patiëntenraad (2x per jaar) 
Ieder half jaar is er een overleg waarbij zowel de hoofdbehandelaars, verpleegkundig consulenten, 
en een afvaardiging van patiënten met de ziekte van Pompe (kinderen en volwassenen) aanwezig 
zijn. Thema’s zoals optimalisatie van zorg, en communicatie en informatievoorziening staan hierbij 
centraal. 
 
Scholing voor thuisinfusie verpleegkundigen (2x per jaar) 
Voor de thuistherapie streven wij naar samenwerking met een zeer beperkt aantal organisaties met 
landelijke dekking zodat: 1) problemen eenvoudig centraal kunnen worden besproken, en 2) kennis 
eenvoudig kan worden overgedragen. Scholing van de thuisverpleegkundigen vindt 2x per jaar plaats 
in het Erasmus MC. De verpleegkundige wordt ook getoetst in de thuissituatie en volgt regelmatig 
een bijscholing. 
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Kwaliteitsindicatoren  

Dit zorgpad geeft richtlijnen voor optimale zorg aan patiënten met de ziekte van Pompe, en verschaft 
informatie aan alle professionals die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met deze 
weesziekte. 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:  

- De klinische zorg in het Centrum voor Lysosomale en Metabole Ziekten (CLMZ) is nauw 

ingebed in basaal en klinisch wetenschappelijk onderzoek op nationaal en internationaal 

niveau. Zo zullen innovatieve ontwikkelingen snel hun weg vinden naar de kliniek, terwijl 

problemen die gesignaleerd worden in de kliniek snel kunnen worden onderzocht.  

- 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.  

- 24 uur per dag, 7 dagen per week is een kinderarts metabole ziekten / neuroloog 

beschikbaar voor spoedeisende problemen. 

- De leden van het multidisciplinaire team zijn beschikbaar in het CLMZ. 

De volgende zorgspecialisten zijn standaard of op indicatie bij het zorgtraject betrokken:  
▪ Kinderarts / internist metabole 

ziekten 
▪ (Kinder)neuroloog 
▪ Fysiotherapeut 
▪ Revalidatiearts 
▪ Longarts 
▪ Arts centrum voor 

thuisbeademing 
▪ (Kinder)cardioloog 
▪ Klinisch geneticus 
▪ Apotheker 

▪ Gespecialiseerd verpleegkundige 
▪ KNO-arts 
▪ Oogarts 
▪ Orthopeed 
▪ Anesthesist 
▪ Logopedist 
▪ Diëtist 
▪ Ergotherapeut 
▪ Neuropsycholoog 
▪ Maatschappelijk werker 

 
- De medebehandelaars van het multidisciplinaire team worden goed geïnformeerd door de 

hoofdbehandelaar en rapporteren actief terug. 

- Er is een schriftelijk noodprotocol beschikbaar voor de zorgverleners (o.a. 

thuisverpleegkundige, arts regionaal ziekenhuis) met betrekking tot infusie-gerelateerde 

reacties. 

- Meer complexe problemen worden tijdens multidisciplinair overleg besproken met de 

kinderarts metabole ziekten, kinderneuroloog, internist metabole ziekten en neuroloog.  

- Gezien de complexiteit van de zorg wordt er gewerkt volgens een ‘levensloop-zorg’ principe. 

Vanaf de leeftijd van 16-18 jaar werken de kinderarts metabole ziekten / internist en/of 

kinderneuroloog / neuroloog nauw samen. 

- Jaarlijks worden patiënt en / of ouders en betrokken behandelaren buiten het 

expertisecentrum (huisarts, regionaal specialist) schriftelijk geïnformeerd over de algemene 

gezondheid en het ziektebeloop. 
- Uitslagen van de onderzoeken worden binnen 4 weken met de patiënt besproken. Indien dit 

niet mogelijk is wordt de patiënt hiervan op de hoogte gesteld. 

- Alle benodigde gespecialiseerde verrichtingen kunnen binnen het Erasmus MC uitgevoerd 

worden. 

- Er is een nauwe samenwerking met de (internationale) patiëntenorganisaties. 
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- Er is een expertise website specifiek voor patiënten en zorgverleners 

(www.pompeexpertisecentrum.nl). 

- Regelmatig wordt door het CLMZ een na- en bijscholing gegeven voor specialisten en 

paramedici (“Pompe expert days”). 

- Ons centrum is aangesloten bij het Europese Referentie Netwerk voor zeldzame metabole 

(Metab-ERN) en neuromusculaire ziekten (EURO-NMD) 
- Dit zorgpad wordt elke 4 jaar herzien.  
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Afkortingen 

 

6MWT  Six Minute Walk Test 
ADHD  Attention Deficit/Hyperactivity Disorder 
AIMS  Alberta Infant Motor Scale 
AVL  ADHD-vragenlijst 
BADS  Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome 
BERA  Brainstem Evoked Response Audiometry 
BNT  Boston Naming Test 
BSID  Bayley Scales of Infant Development 
CBCL  Child Behavior Checlist 
CCMO  Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek 
CLMZ  Centrum voor Lysosomale en Metabole Ziekten 
CRIM  Cross-reactive immunogenic material  
CRIM  Cross-Reactive Immunogenic Material 
DEXA  Dual Energy X-ray Absorptiometry 
DNA  Desoxyribonucleïnezuur 
ECG  Electrocardiogram 
EEG  Electroencefalogram 
EMA  European Medicines Agency 
EMG  Electromyografie 
ERN  European Reference Network (Europees Referentie Netwerk) 
ERT  Enzymvervangingstherapie 
FEES  Flexibele Endoscopische Evaluatie Slikbeweging 
FSS  Fatigue Severity Scale 
GAA  Gen dat codeert voor zure α-glucosidase 
HHD  Hand Held Dynamometrie 
IPA  International Pompe Association 
KNO  Keel-, Neus-, Oor 
MDL  Maag-, Darm-, Lever 
MEP  Maximale Expiratoire ademspierkracht 
MIP  Maximale Inspiratoire ademspierkracht 
MKR  Multi-Kanaals Registratie 
MRC  Medical Research Council 
MRI  Magnetic Resonance Imaging 
NEPSY  Developmental Neuropsychological Assessment 
NFU  Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 
NOSIK  Nijmeegse Ouderlijke Stress Index 
OCT  Optical Coherence Tomography 
QMFT  Quick Motor Function Test 
PEG  Percutane endoscopische gastrostomie 
PRO  Patient Reported Outcome 
RHS  Rotterdam Handicap Scale 
RNA  Ribonucleic acid (Ribonucleïnezuur) 
R-PAct  Rasch-built Pompe-specific Activity scale 
SP  Sensory profile 
SF-36  Medical Outcomes Study short-form 36 health survey 
SRS  Social Responsiveness Scale 

TRF  Teacher Report Form 

WAIS  Wechsler Adult Intelligence Scale 
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WISC  Wechsler Intelligence Scale for Children 

WPPSI  Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence 
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Bijlage – Flowchart procesbeschrijving 
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Toelichting flowchart 

 
1. Patiënten moeten een bewezen diagnose hebben, bevestigd door een deficiëntie van α-

glucosidase activiteit in leukocyten, fibroblasten of spierweefsel en / of 2 ziekte 
veroorzakende varianten in het GAA gen. Het proces rondom het stellen van de diagnose 
bevat ook een eerste volledige klinische evaluatie waarin de klinische conditie van de patiënt 
bekeken en beoordeeld wordt. 

 
2. Voordat patiënten geïncludeerd worden in het PHYS-01 protocol (landelijk protocol 

gestandaardiseerde follow-up) moet de patiënt en/of zijn ouders een “informed consent” 
ondertekenen. Hiermee geeft de patiënt (of zijn ouders) toestemming voor het verzamelen 
van klinische data en conformeren zij zich aan een gestandaardiseerde klinische follow-up. 

 
3. Sinds 2007 worden alle patiënten die gediagnostiseerd worden in het Erasmus MC gevolgd 

via een gestandaardiseerd protocol. Dit protocol (PHYS-01) volgt in eerste instantie het 
natuurlijk beloop van patiënten d.w.z. de conditie van de patiënt zonder dat hij/zij therapie 
krijgt. Het protocol bevat grotendeels dezelfde set follow-up assessments (schedule of 
assessments) als het follow-up protocol (PHYS-02) na start enzymtherapie (zie punt 6). 

 
4. Voordat patiënten met de ziekte van Pompe kunnen starten met enzym vervangingstherapie 

(ERT) worden zij besproken binnen de indicatiecommissie. Alle gegevens verkregen uit 1-3 
worden gebruikt als input. 

 
5. In het protocol zijn criteria opgenomen waaraan een patiënt moet voldoen voordat therapie 

gestart kan worden. Deze criteria worden getoetst aan de internationale criteria opgesteld 
door het European POmpe Consortium (EPOC). 

 
6. Voordat de patiënt start met behandeling tekent de patiënt opnieuw een "informed 

consent". Patiënt wordt vanaf nu gevolgd via PHYS-2. Met behulp van dit gestandaardiseerde 
protocol worden de effecten van enzymtherapie gemeten. (Bij kinderen met de klassiek 
infantiele vorm van de ziekte van Pompe worden de stappen 2-5 versneld doorlopen; er 
wordt alleen een "informed consent" getekend voor PHYS-02). 

 

7. De continuering van de ERT wordt beoordeeld op basis van stopcriteria door de indicatie 
commissie.  

 
8. Behandeling met enzymvervangingstherapie start op de dagbehandeling van het Centrum 

voor Lysosomale en Metabole ziekten (kinderen) / algemene dagbehandeling Erasmus MC 
(volwassenen). Na 1 jaar kan indien de medische conditie van de patiënt dit toelaat en infuus 
gerelateerde bijwerkingen tijdens infusies met Myozyme niet (meer) optreden de 
behandeling zich verplaatsten naar de thuissituatie. Patiënten die behandeld worden met 
immunomodulatie worden alleen behandeld in het expertisecentrum. 
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Bijlage – Indicatiecommissie 

 
Voordat patiënten met de ziekte van Pompe kunnen starten met enzymvervangingstherapie (ERT) 
worden zij besproken binnen de indicatiecommissie. Dit multidisciplinaire team is actief sinds 2007 
en heeft de volgende doelstellingen: 1) beoordelen of de patiënten in aanmerking komen voor 
enzymvervangingstherapie, 2) monitoren van behandeleffecten op basis van evaluatie parameters 
uit het onderzoeksprotocol, 3) formuleren van behandeldoelen, en 4) het opstellen van start- en 
stopcriteria op basis van verkregen resultaten.  
 
De indicatiecommissie komt 5 keer per jaar bij elkaar, tijdens deze bijeenkomsten worden nieuwe 
patiënten beoordeeld op basis van inclusiecriteria en wordt voor andere patiënten het effect van 
therapie beoordeeld. Omdat het van groot belang is dat enzymvervangingstherapie bij patiënten met 
de klassiek infantiele vorm zo snel mogelijk na diagnose start is ook een ad hoc indicatiecommissie 
actief die bij elkaar komt zodra er bij een baby de diagnose ziekte van Pompe wordt gesteld. De 
huidige indicatiecommissie bestaat uit de volgende leden (d.d. april 2021):  
- Dr. W.L. van der Pol (neuroloog, hoofd Spieren voor Spieren kindercentrum UMCU, voorzitter) 
- Prof. dr. A.T. van der Ploeg (kinderarts, hoofd centrum voor lysosomale en metabole ziekten, 

Erasmus MC, plaatsvervangend voorzitter) 
- Prof. dr. P.A. van Doorn (neuroloog, Erasmus MC) 
- Prof. Dr. H. van der Kuy (ziekenhuis apotheker, Erasmus MC) 
- Dr. E.J.O. Kompanje (ethicus, Erasmus MC) 
- Dr. J.M.P. van den Hout (kinderneuroloog, Erasmus MC) 
- Dr. E. Oussoren (kinderarts, Erasmus MC) 
- Dr. H. H. Huidekoper (kinderarts, Erasmus MC) 
- Drs. B. Sibbles (kinderarts, Erasmus MC) 
- Dr. E. Brusse (neuroloog, Erasmus MC) 
- Dr. N.A.M.E. van der Beek (neuroloog, Erasmus MC) 
- Dr. M.A.E.M. Wagenmakers (internist, Erasmus MC) 
- Drs. N.C. de Jong-Peltenburg (internist, Erasmus MC) 
- Dr. W.W.M Pijnappel (medisch bioloog, Erasmus MC) 
- Verpleegkundig specialisten / consulenten: mw. M.J. Boon-Hoogendijk, mw. T. Oskam, mw. S. 

Sieverdink 
- Art-onderzoekers: drs. G. Ismailova, drs. I. Ditters, drs. M. Theunissen, drs. M. Mackenbach 
 
Huidige start criteria voor enzymtherapie  
- Patiënten moeten een bewezen diagnose hebben, bevestigd door een deficiëntie van alpha-

glucosidase activiteit in leukocyten, fibroblasten of spierweefsel  
- Patiënten hebben tenminste 1 evaluatie ondergaan op basis waarvan de ernst van de 

aandoening vastgesteld kan worden en op basis waarvan de urgentie van enzymtherapie wordt 
beoordeeld  

- De patiënt moet symptomen van de ziekte hebben, zich uitend in:  
▪ klinisch evidente symptomen van skeletspierzwakte  
▪ afgenomen longfunctie (FVC<80% in zittende positie),  
en / of  
▪ cardiale hypertrofie  

- Er is geen ander levensbedreigende ziekte in een vergevorderd stadium 
 
Voor patiënten met de klassieke vorm van de ziekte van Pompe wordt ook de respiratoire conditie 
als criterium meegenomen in de beoordeling: patiënten die invasieve beademing nodig hebben vóór 
start van behandeling worden uitgesloten van behandeling.  
 
Huidige stopcriteria voor enzymtherapie 

- Veel / ernstige bijwerkingen  
- (blijvend) Hoge antistoftiters die het effect van therapie negatief beïnvloeden 
- Geen compliance met het onderzoeksprotocol of wens van de patiënt tot staken behandeling 
- Onvoldoende respons op therapie op basis van beoordeling klinische parameters  
- Invasieve beademing in het eerste levensjaar (klassiek infantiel)  
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De start- en stopcriteria voor enzymtherapie bij volwassenen zijn inmiddels vastgelegd in een 
internationale guideline gemaakt vanuit het European POmpe Consortium (EPOC) (2017),68 en deze 
worden regelmatig geevalueerd.69 
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Bijlage – Schematische weergave bezoeken expertisecentrum 

 

 

 

 

Eerste bezoek expertisecentrum kind met ziekte van Pompe 

Wat/wanneer Wie Specifieke aandachtspunten 

Aanmelding Pompe patiënt  Triage 

Oproepen voor 1e poli 
bezoek 

Pompe Planner Versturen: 
- Afspraakbevestiging 
- Toestemmingsformulier gegevens opvragen 
- Trial Lab formulier  

Bloedonderzoek Laborante - Enzymactiviteit in leukocyten 
- DNA diagnostiek wanneer dit nog niet bekend is 
- Algemeen lab / trial lab 

Longfunctie 
 

Longfunctie-laborant - Vitale capaciteit zittend en liggend  
- Ademspierkracht (MIP/MEP) 
- Op indicatie Multi-Kanaals Registratie (MKR) 

Consult kinderarts / 
kinderneuroloog 
 

Kinderarts metabole 
ziekten en 
kinderneuroloog 

- Anamnese + Familie-anamnese 
- Neurologisch onderzoek incl. MRC  

Consult cardiologoog  
(Klassiek infantiele vorm) 

Cardioloog - ECG, echo 
- X-Thorax 

Consult KNO-arts 
(Klassiek infantiele vorm) 

KNO-arts/ logopediste/ 
audioloog 

- BERA / audiogram 
- FEES / slikfoto 

Consult chirurg Chirurg - Port-a-cath (PAC) plaatsing bij start ERT en 
cardiodynamisch stabiel 

Neuropsychologie Neuropsycholoog - Neuropsychologisch onderzoek 

Consult verpleegkundige Verpleegkundige - Psychosociale anamnese 
- Bespreken en meegeven 

o Contactgegevens CLMZ 
o Info folder ziekte van Pompe 
o Info Spierziekten Nederland 

- Bespreken en meegeven: 
o IC video opname  
o IC natural course studie 
o IC Registry Genzyme 
o IC IPA survey 
o R-Pact (> 16 jaar) 

- Meest recente nieuwsbrief CLMZ 
- Vitale functies [Bloeddruk, Polsfrequentie, 

Temperatuur, gewicht]  

Consult fysiotherapie Fysiotherapeut - Fysiotherapeutische anamnese 
- Afnemen HHD, QMFT en 6MWT 
- Zo nodig aanvullend onderzoek  

Consult kinderarts / 
kinderneuroloog 

Kinderarts metabole 
ziekten / kinderneuroloog 

- Bevindingen terugkoppelen, follow-up / behandelplan 
afstemmen = hoofdbehandelaar 
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Follow-up bezoek expertisecentrum kind met ziekte van Pompe 

Wat/wanneer Wie Specifieke aandachtspunten 

Oproepen voor poli bezoek Pompe Planner Versturen: 
- Afspraakbevestiging 
- Trial Lab formulier  

Bloedonderzoek Laborante - Algemeen lab / trial lab 

Longfunctie 
 

Longfunctie-laborant - Vitale capaciteit zittend en liggend  
- Ademspierkracht (MIP/MEP) 
- Op indicatie Multi-Kanaals Registratie (MKR) 

Consult cardiologie  
(bij betrokkenheid hart) 

Cardioloog - ECG, echo 
 

Consult KNO-arts 
(bij gehoorproblemen) 

KNO-arts / logopediste/ 
audioloog 

- BERA/ audiogram 
- Op indicatie FEES/ slikfoto 

Consult oogarts (klassiek 
infantiele vorm) 

Oogarts - Visus 
- Orthoptie 
- Optical Coherence Tomography (OCT) 

Consult neurologie Kinderneuroloog / 
neuropsycholoog 

- Neurologisch onderzoek incl. MRC 
- MRI-hersenen 
- Neuropsychologisch onderzoek 

Consult kinderarts Kinderarts metabole 
ziekten 

- Tussentijds beloop 
- (indien van toepassing) navraag infusiereacties 

enzymtherapie 

Consult verpleegkundige Verpleegkundige - Gestandaardiseerde anamnese 
- Vitale functies [Bloeddruk, Polsfrequentie, 

Temperatuur, gewicht]  

Consult fysiotherapie Fysiotherapeut - Fysiotherapeutische anamnese 
- Afnemen HHD, QMFT en 6MWT 

Op indicatie Orthopeed 
Uroloog 
MDL-arts 
Chirurg 
Kinderendocrinoloog 

- EOS, X-wervelkolom; monitoring scoliose 
- Monitoring urine-incontinentie 
- Monitoring maag-darm klachten 
- Revisie Port-a-cath (PAC) 
- DEXA-scan; monitoring osteopenie / osteoporose 



 

35 Versie 3; Mei 2021 (versie 1 sept 2014, versie 2 okt 2016) 

 

  

 

Eerste bezoek expertisecentrum volwassene met ziekte van Pompe  
Wat/wanneer Wie Specifieke aandachtspunten 

Aanmelding Pompe patiënt  Triage 

Oproepen voor 1e poli 
bezoek 

Pompe Planner Versturen: 
- Afspraakbevestiging 
- Toestemmingsformulier gegevens opvragen 
- Trial Lab formulier  
- Zelfmanagement web (zie aparte bijlage) 

Bloedonderzoek Laborante - Enzymactiviteit in leukocyten 
- DNA diagnostiek wanneer dit nog niet bekend is 
- Algemeen lab / trial lab 

Longfunctie 
 

Longfunctie-laborant - Vitale capaciteit zittend en liggend  
- Ademspierkracht (MIP/MEP) 

Consult arts neurologie  
 

Arts onderzoeker - Anamnese + Familie anamnese 
- Neurologisch onderzoek: MRC + QMFT  
- Bespreken en meegeven: 

o IC video opname  
o IC natural course studie 
o IC Registry Genzyme 
o IC IPA survey 
o Economische vragenlijst 
o R-PAct 

Consult verpleegkundige Verpleegkundige - Verpleegkundige anamnese, specifiek aandacht voor 
psychosociale effecten 

- Bespreken en meegeven: 
o Zelfmanagement web 
o Contactgegevens CLMZ 
o Info folder ziekte van Pompe 
o Info Spierziekten Nederland 
o Meest recente nieuwsbrief CLMZ 

- Vitale functies [Bloeddruk, Polsfrequentie, 
Temperatuur, gewicht] 

- Afnemen 6 MWT 

Consult fysiotherapie Fysiotherapeut - Fysiotherapeutische anamnese 
- Afnemen HHD 
- Zo nodig aanvullend onderzoek  

Consult arts neurologie 
 

Arts onderzoeker / 
medisch specialist 

- Bevindingen terugkoppelen, follow-up / behandelplan 
afstemmen 

- Kennismaken medisch specialist neurologie = 
hoofdbehandelaar 
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Follow-up bezoek expertisecentrum volwassene met ziekte van Pompe 

Wat/wanneer Wie Specifieke aandachtspunten 

Oproepen voor poli 
controle 

Pompe Planner Versturen: 
- Afspraakbevestiging 
- Trial Lab formulier  
- Zelfmanagement web 

Bloedonderzoek Laborante - Algemeen lab 

Longfunctie 
 

Longfunctie-laborant - Vitale capaciteit zittend en liggend  
- Ademspierkracht (MIP/MEP) 

Consult arts neurologie 
 

Arts onderzoeker of medisch 
specialist 

- Tussentijds beloop 
- (indien van toepassing) navraag infusiereacties 

enzymtherapie 
- Neurologisch onderzoek: MRC + QMFT  
- R-PAct 

Consult verpleegkundige Verpleegkundige - Verpleegkundige anamnese, specifiek aandacht voor 
psychosociale effecten 

- Zelfmanagement web 
- Vitale functies [ Bloeddruk, Polsfrequentie, 

Temperatuur, gewicht] 
- 6 MWT 

Consult fysiotherapie Fysiotherapeut - Fysiotherapeutische anamnese 
- Afnemen HHD 
- Zo nodig aanvullend onderzoek  

Consult internist Metabool Internist - Anamnese 
- Lichamelijk onderzoek 
- Zo nodig inzet extra onderzoek [DEXA scan, inzet 

diëtiste] 

Zo nodig aanvullend onderzoek (o.a. ECG) en/of consulteren andere specialist afhankelijk van specifieke symptomen 
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Bijlage – Zelfmanagement web 
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Bijlage – Gestandaardiseerde follow-up natuurlijk beloop#,## 

# Alleen van toepassing voor kinderen en volwassenen met het minder snel progressieve fenotype, bij 

patiënten met het klassiek infantiele fenotype dient zo snel mogelijk gestart te worden met enzymtherapie 

## Let op: onderstaand schema is slechts een indicatie en wordt regelmatig aangepast op grond van nieuwe 

wetenschappelijke inzichten. 

 

Procedure/measurement t = baseline t = every 4-6 months 

Informed consent X  

Inclusion / exclusion criteria X  

General and neurological examination X X 

Muscle strength and muscle function testing   

 Manual muscle testing (MRC score) X  X  

 Hand-Held Dynamometry X  X  

 6MWT X X 

 QMFT X  X  

 AIMSa X  X  

 BSID-III-Nlb X  X  

Video monitoring of functional outcome measures X X 

Pulmonary function testing   

 Spirometry (VC, FVC, FEV1) X X 

 Respiratory muscle strength (MIP, MEP) X X 

 Capillary blood gas measurement X X 

 Ventilator use assessmentc X X 

 Polysomnographyd X  

Cardiac evaluation   

 Electrocardiogram X Xe 

 24-hour Holter ECG X  

 Echocardiogram X Xe 

 30-minute blood pressure measurementf X  

ENT examination   

 Pure-tone audiogram / Tympanography  X Xe 

 BERAd X Xe 

 FEESc X  

Otherc   

 Muscle MRI X  

 Electrophysiology (EMG, ultrasound) X  

 MRI diaphragm X  

 Imaging spinal column X  

 DEXA X  

 Brain MRI X  

 Neuropsychological testing X  

Blood sample collection   

 CK, AST, ALT, LDH X X 

 Acid α-glucosidase activity in leukocytes X X 

 DNA mutation analysis X  

Urine sample collection   

 Oligosaccharides X X 

Skin biopsyg   

 fibroblast culture (acid α-glucosidase activity) X  

Self-reported outcome measuresh   

 Fatigue Severity Scale X X 

 Rotterdam Handicap Scale X X 

 SF-36 / TACQOLi  X X 

 R-PAct X X 

 Health-economic questionnaire X X 
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Abbreviations: MRC=Medical Research Council; 6MWT= 6 minute walk test; QMFT=Quick Motor Function Test; 

AIMS=Alberta Infant Motor Scale; BSID=Bayley Scales of Infant Development; VC=Vital Capacity; FVC=Forced 

Vital Capacity; FEV1=Forced Expiratory Volume in 1 second; MIP=Maximum Inspiratory Pressure; 

MEP=Maximum Expiratory Pressure; ECG=electrocardiogram; ENT=Ear-, Nose-, Throat; BERA=Brainstem 

Evoked Response Audiometry; FEES=Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing; MRI=Magnetic 

Resonance Imaging; CK=creatine kinase, AST=aspartate aminotransferase; ALT=alanine aminotransferase; 

LDH=Lactate dehydrogenase; PAS=Periodic Acid Schiff; DNA=Deoxyribonucleic acid; SF-36=Medical Outcomes 

Survey Short Form-36 Health Survey; TACQOL=TNO-AZL Child Quality of Life Questionnaire; R-PAct=Rasch-

built Pompe-specific Activity scale. 

a In patients  18 months of age, b In patients  18 months and  5 years, c If applicable / on indication, d In 

patients  5 years, e If abnormalities are found at baseline, follow-up will be continued at the next visits, f only in 

adults, g If not performed prior to this study, h In patients  16 years unless otherwise indicated, i In patients  6 

years and 16 years. 
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Bijlage – Gestandaardiseerde follow-up tijdens behandeling met enzymtherapie# 

# Let op: onderstaand schema is slechts een indicatie en wordt regelmatig aangepast op grond van nieuwe 

wetenschappelijke inzichten. 

 

Procedure / measurement Baseline 

 

t = 0 

weeks 

t = every 2  

weeks 

t = 4  

weeks 

t = 8  

weeks 

t = every 3 

 months 

t = every 6  

months 

t = 1  

years 

Informed consent X        

Inclusion / exclusion criteria X        

General and neurological examination X   X X X   

Weight X     X   

Infusion with alglucosidase alfa  X X      

Vital signs X X X      

Adverse events assessment  X X      

Concomitant medication assessment  X X      

Muscle strength/muscle function testing         

 Manual muscle testing (MRC score) X     X   

 Hand-Held Dynamometry X     X   

 Six-minute walk test X     X   

 Timed tests X     X   

 QMFT X     X   

 AIMSa X     X   

 BSID-III-Nlb X     X   

Video monitoring of functional outcomes X     X   

Pulmonary function testing         

 Spirometry (VC, FVC, FEV1) X     X   

 Respiratory strength (MIP, MEP) X     X   

 Capillary blood gas measurement X     X   

 Ventilator use assessmentc X  X      

 Polysomnographyd X      X  

Cardiac evaluation         

 Electrocardiogramf X   Xe Xe Xe Xe  

 Echocardiogramf X   Xe Xe Xe Xe  

ENT examination         

 Pure tone audiograme X      X  

 Tympanographye X      X  

 BERAe X      X  

 FEESe X      X  

Other X        

 Muscle MRIc X        

 MRI diaphragmc X       X 

 Imaging spinal columnc X       X 

 DEXAc X        

 Brain MRIe X       X 

 Neuropsychological testinge X       X 
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Procedure / measurement Baseline 

 

t = 0 

weeks 

t = every 2  

weeks 

t = 4  

weeks 

t = 8  

weeks 

t = every 3 

 months 

t = every 6  

months 

t = 1  

years 

Blood sample collection         

 CK, AST, ALT, LDH X   X X X   

 α-glucosidase activity in leukocytes X   X X X   

 DNA mutation analysisg X        

 Antibodies against α-glucosidase  X  X X X   

PK-analysish  X       

 Urine sample collection         

Oligosaccharides X   X X X   

 Skin biopsy (fibroblast culture)g X        

acid α-glucosidase activity X     X   

Muscle biopsyi X        

 Self-reported outcome measuresj X        

 Fatigue Severity Scale X       X 

 Rotterdam handicap Scale X       X 

 SF-36 / TACQOLk X       X 

 R-PAct X      X  

 Health-economic questionnaire X       X 

 
 

Abbreviations: MRC=Medical Research Council; QMFT=Quick Motor Function Test; AIMS=Alberta Infant Motor 

Scale; BSID=Bayley Scales of Infant Development; VC=Vital Capacity; FVC=Forced Vital Capacity; FEV1=Forced 

Expiratory Volume in 1 second; MIP=Maximum Inspiratory Pressure; MEP=Maximum Expiratory Pressure; 

ENT=Ear-, Nose-, Throat; BERA=Brainstem Evoked Response Audiometry; FEES=Fiberoptic Endoscopic 

Evaluation of Swallowing; CK=creatine kinase, AST=aspartate aminotransferase; ALT=alanine aminotransferase; 

LDH=Lactate dehydrogenase; DNA=Deoxyribonucleic acid; PK=pharmacokinetics; DEXA=Dual-energy X-ray 

absorptiometry; MRI=Magnetic Resonance Imaging; SF-36=Medical Outcomes Survey Short Form-36 Health 

Survey; TACQOL=TNO-AZL Child Quality of Life Questionnaire; R-PAct=Rasch-built Pompe-specific Activity 

scale. 

a In patients  18 months of age, b In patients  18 months and  5 years, c If applicable, d In patients  5 years, e 

In classic-infantile patients; f In older children or adults if not performed prior to this study, or when abnormalities 

were found at a prior investigation, g If not performed prior to this study, h Only in patients  18 years. PK analysis 

will be performed at week 0 and week 2, i Not compulsory; repeated after 2 years, j In patients  16 years unless 

otherwise indicated, k In patients  6 years and 16 years. 

  



 

42 Versie 3; Mei 2021 (versie 1 sept 2014, versie 2 okt 2016) 

Bijlage – Infusieschema en noodplan 

 

Protocol Myozyme Adverse Events  

 
Actie bij infuusreactie 

1. Stop infuus en verwijder medicatie uit canule  

2. Meet controles bij patiënt (RR, pols, saturatie)  

3. Indien stridor / bedreigde ademweg of hypotensie: bel 112  

4. In overleg met arts noodmedicatie toedienen, richtlijn:  

- Indien hypotensie en/of bedreigde ademweg: tavegil 2 mg en hydrocortison 100 mg  
- Indien huid en gelaat: tavegil 2 mg en hydrocortison 100 mg;  
- Indien alleen huidreactie: tavegil 2 mg  

5. Maak een foto en teken zo mogelijk huidafwijkingen af  

6. Indien toename van reactie  

- Bij hypotensie en/of bedreigde ademweg en/of uitbreiding naar gelaat: bel 112  
- Bij uitbreiding huidreactie of persisteren > 30 minuten: bel huisarts, zo nodig door 

huisarts 2e gift tavegil  

7. Indien verbetering na 5-15 minuten bel arts; in overleg infuus herstarten, richtlijn:  

- Indien alleen huidreactie: herstart infuus, in principe op stap voordat reactie plaatsvond  
- Indien huid en gelaat: vervolgbehandeling in EMC  

 
 
N.B. Noodmedicatie kinderen: 

- Tavegil 0.025 mg/kg iv. 
- Hydrocortison 10 mg/kg iv eenmalig, maximaal 100 mg  

 
Behandeling bij eerst volgende infuus 

Mild adverse event (AE): 
1a Tavegil 2mg in 2-3 min i.v. toedienen 30 min voor start Myozyme infusie; 
1b  Infuusschema aanpassen: stap 1, 2 en 3 naar 45 min verlengen, stap 4 handhaven op 

10mg/kg/h;  
1c  Indien AE aanhouden naar behandeling van moderate AE overgaan.  
2  Indien AE uitblijven bij 6 weken Tavegil verlagen naar 1mg en bij 10 weken stoppen. 
 
Moderate adverse event: 
1a  Hydrocortison 100 mg en Tavegil 2mg in 2-3 min i.v. toedienen 30 min voor start Myozyme 

infusie;  
1b  Infuusschema aanpassen: stap 1, 2 en 3 naar 60 min verlengen en bij stap 4 de dosering van 

10 naar 7,5mg/kg/h verlagen. 
2a  Indien AE uitblijven, bij 6 weken hydrocortison stoppen; 
2b Bij 10  weken Tavegil verlagen naar 1mg en bij 14 weken stoppen; 
2c  Bij 12 weken stap 1,2 en 3 handhaven en stap 4 naar 10mg/kg/h verhogen.   
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Infusieschema klassiek infantiele patiënten 

 
Vast Volume 

2 mg/ml 
Stap 1 

0.14 x gewicht 
60 min 

Stap 2 
0.415 x gewicht 

60 min 

Stap 3 
1.9 x gewicht 

30 min 

Stap 4 
7.5 x gewicht 

rest 

 
 

Infusieschema voor kinderen en volwassenen 

 
  0.2 mg/kg/hr 0.8 mg/kg/hr 3.5 mg/kg/hr 10 mg/kg/hr 

Gewicht 
Range 

(kg) 

Totaal Volume 
(mL) 

Stap 1 
(mL/h) 
30 min 

Stap 2 
(mL/h) 
30 min 

Stap 3 
(mL/h) 
30 min 

Stap 4 
(mL/h) 

30 min + rest 

1.25 – 10 50 0.5 2 8.8 25 

10.1 – 20 100 1 4 17.5 50 

20.1 – 30 150 1.5 6 26 75 

30.1 – 40 200 2 8 35 100 

40.1 – 50 250 2,5 10 44 125 

50.1 – 60 300 3 12 53 150 

60.1 – 100 500 5 20 88 250 

100.1 – 120 600 6 24 105 300 

120.1 – 140 700 7 28 123 350 

 

Alle infusie geassocieerde reacties (IARs) worden gerapporteerd volgens vaste afspraken. 

Er is zowel een verpleegkundige als arts van het Pompe centrum van het Erasmus MC telefonisch 

bereikbaar voor noodsituaties.  
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Bijlage – Voorwaarden en verantwoordelijkheden voor thuisbehandeling met Myozyme® 

 

Cliënt  

Algemeen: 

- In het huis van de cliënt dient een (mobiele) telefoon beschikbaar te zijn. 
- De cliënt/mantelzorg en huisarts zijn zorgvuldig door de specialist geïnformeerd over de 

thuisbehandeling, de daarmee samenhangende risico’s, eventuele complicaties en de 
zorgverlening aan huis. 

- De cliënt/mantelzorg heeft inzicht in de ziekte, is therapietrouw en is in staat negatieve 
veranderingen te signaleren en hiermee om te gaan. De cliënt/mantelzorg dient akkoord te gaan 
met de thuisbehandeling.  

- De cliënt mag nimmer alleen zijn tijdens infusie. 
- De toediening van Myozyme® in de thuissituatie gebeurt enkel en alleen thuis bij de cliënt. In 

geval van nood moet er direct (eventueel met noodmedicatie en telefonisch) gehandeld kunnen 
worden.  

- Toediening, binnen Nederland, op een vakantielocatie is alleen mogelijk na overleg met de arts 
en de Servicedesk van Eurocept. Locatie moet een geschikt zijn voor toediening en voorzien zijn 
van sanitaire voorzieningen en stromend water (geen tent). 

- Cliënt overlegt altijd met de arts en servicedesk/verpleegkundige of een verschuiving van een 
infuus wordt goedgekeurd. Aanvragen minimaal 6 weken van te voren. 

- Kinderen mogen hun infusie op school krijgen onder begeleiding van een verpleegkundige in het 
klaslokaal. Zij mogen dan niet buiten spelen. Kinderen mogen wel een “frisse neus” halen. De 
school moet akkoord gaan met de infusie in het klaslokaal.  
Indien er op school speciale evenementen plaats vinden op de infusie dag waar het kind aan wil 
deelnemen graag vroegtijdig overleggen met de arts over de toediening. Wellicht is het beter om 
de toediening te verschuiven (minimaal 6 weken van te voren aanvragen). 

 

Medisch 

- De cliënt dient te beschikken over een stabiele conditie volgens de richtlijnen van het 
behandelteam van het Erasmus MC. 

- De cliënt heeft toegankelijke bloedvaten om een infuus in te kunnen brengen. 
- De cliënt heeft minimaal 12 maanden de behandeling met Myozyme® in het ziekenhuis 

ontvangen en daarbij geen ernstige bijwerkingen gehad. 
 

Specialist/ziekenhuis 

- De behandelend specialist heeft het getekende aanmeldingsformulier met persoonlijke 
gegevens, recept, en uitvoeringsverzoek duidelijk en volledig ingevuld en gefaxt naar het 
verpleegkundig bureau Eurocept. 

- De behandelend specialist stuurt een brief naar de specialist van het regionale ziekenhuis voor 
vermelding van behandeling thuis.  

- Het ziekenhuis stuurt een brief naar de plaatselijke apotheek van de cliënt waar de reeds bereide 
infuuszak een dag vóór toediening zal worden afgegeven en door de verpleegkundige op de dag 
van toediening zal worden opgehaald. 

- De behandelend specialist is verantwoordelijk voor de dosering en eventuele veranderingen in 
deze dosering en dient dit duidelijk te communiceren naar de verpleegkundige via het Logboek. 
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- De behandelend specialist vermeldt in het Logboek duidelijk wat er gedaan en toegediend dient 
te worden bij een eventuele reactie. 

- Noodmedicatie wordt voorgeschreven aan de patiënt, die het voor de eerste thuis-toediening in 
huis haalt. De behandelend arts schrijft een recept wanneer aanvulling van de noodmedicatie 
noodzakelijk is. 

- De cliënt dient eenmaal per 3 maanden een herhalingsafspraak te hebben bij de behandelend 
specialist, dit wordt geregeld door het ziekenhuis.  

- Het Erasmus MC is bereikbaar tijdens de thuisbehandeling of wijst een vervanger aan. Deze 
vervanger wordt vermeld op het formulier. 

- De behandelend specialist is verantwoordelijk voor het vervolgrecept van Myozyme®. Dit wordt 
gecommuniceerd met de ziekenhuisapotheek van het Erasmus MC. Elke 3 maanden worden er 
nieuwe recepten uitgeschreven op het laatst bekende gewicht in het Erasmus MC. Op dit recept 
staat de nieuwe dosering en de eventueel nieuwe standen van het infuus. 

- Aanwezig zijn bij eerste toediening nieuwe verpleegkundige. 
 
Huisarts 

- De behandelend specialist heeft de huisarts op de hoogte gebracht van de thuisbehandeling van 
de cliënt met Myozyme® via een ontslagbrief. 

 

Nabij gelegen ziekenhuis 

- De behandelend specialist heeft overleg gehad met een specialist in een nabij gelegen ziekenhuis 
voor interactie bij eventuele problemen (inbrengen infuusnaald, reacties). 

- De behandelend specialist stuurt een brief naar de specialist van het regionale ziekenhuis voor 
vermelding van de behandeling thuis. 

 

Apotheek 

- De ziekenhuisapotheek van het Erasmus MC blijft verantwoordelijk voor de bereiding van de 
infuuszak, ook als de bereiding in een bereidingsapotheek wordt gedaan.  

- De ziekenhuisapotheek van het Erasmus MC blijft verantwoordelijk voor de communicatie met 
de bereidingsapotheek. 

- Indien de dosis van Myozyme® verandert, dient de apotheek op de hoogte gesteld te worden.  
- De reeds bereide infuuszak wordt afgeleverd in de apotheek van de cliënt, waar het opgehaald 

wordt door de verpleegkundige. 
- De verpleegkundige haalt op de dag van toediening de reeds bereide en bij de apotheek van de 

cliënt afgeleverde infuuszak met medicatie op. 
 
Verpleegkundige 

- De verpleegkundige is BIG-geregistreerd. 
- De verpleegkundige is bevoegd intraveneus te prikken en/of bevoegd om een Port-a-Cath aan te 

prikken. 
- De verpleegkundige is opgeleid en geïnstrueerd over Myozyme® en is zich bewust van de 

mogelijke bijwerkingen en de hierop volgende te nemen acties. 
- De verpleegkundige houdt zich aan de voorgeschreven toedieningswijze van Myozyme®. 
- De verpleegkundige controleert thuis vooraf of alle benodigdheden voor de toediening en het 

functioneren bij het ontvangen van het taakverzoek aanwezig zijn. 
- De verpleegkundige bestelt tijdig nieuwe toebehoren middels het bestelformulier (niet meer dan 

voor 3 maanden vooruit bestellen). 
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- De Eurocept Servicedesk neemt de dag voor de geplande toediening contact op met de apotheek 
van de cliënt om te verifiëren of de medicatie aanwezig is en meldt dit aan de verpleegkundige 
van Eurocept. 

- De verpleegkundige haalt op de dag van toediening de reeds bereide en bij de apotheek van de 
cliënt afgeleverde infuuszak met medicatie op. 

- De verpleegkundige houdt zich aan de richtlijnen van de arts die in het logboek staan met 
betrekking tot de inloopsnelheden van Myozyme®. 

- De verpleegkundige heeft bij iedere cliënt een coördinerende taak richting de arts en de cliënt in 
het organiseren van de thuisbehandeling. 

- De verpleegkundige rapporteert elke Myozyme® toediening in het logboek. 
- De verpleegkundige geeft op tijd vakanties door van de cliënt en van zich zelf, dit in verband met 

de waarneming en eventueel niet bereiden van de medicatie in geval van overslaan van de 
toediening. 

- De verpleegkundige houdt zich bij een anafylactische reactie aan de voorschriften van de 
behandelend specialist en volgt zijn veiligheidsopdracht. 

- De toediening van Myozyme® in de thuissituatie gebeurt enkel en alleen thuis bij de cliënt. In 
geval van nood moet er direct (eventueel met noodmedicatie en telefonisch) gehandeld kunnen 
worden. 

- De verpleegkundige plant de volgende toediening met Myozyme® met de cliënt en koppelt dit zo 
nodig terug aan de Servicedesk van Eurocept. 

- De verpleegkundige houdt bij wanneer de infuuspomp gekalibreerd moet worden en geeft dit 
door aan de Servicedesk 

- De verpleegkundige houdt bij wanneer de noodmedicatie vervangen moet worden i.v.m. de 
houdbaarheid. 

 

Het logboek 

- Het logboek dient als communicatiemiddel voor een ieder die betrokken is bij de toediening van 
Myozyme®. 

- Het logboek ligt bij de cliënt thuis en wordt door de verpleegkundige bijgehouden bij elke 
thuistoediening. 

- De cliënt dient het logboek bij een herhalingsafspraak mee te nemen naar het ziekenhuis. Na dit 
bezoek neemt men het logboek weer mee terug naar huis. 

- In het logboek vermeldt de behandelend specialist duidelijk de doseringen, eventuele 
veranderingen in deze dosering staan in het nieuwe recept dat elke 3 maanden uitgeschreven 
wordt. 

- In het logboek vermeldt de behandelend specialist duidelijk wat er gedaan en toegediend dient 
te worden bij een eventuele reactie (zie ook veiligheidsopdracht en behandeling bijwerkingen). 

- Zowel het ziekenhuis als de verpleegkundige zijn verantwoordelijk voor het bij houden van het 
logboek. 

- Bij elk bezoek moet alles genoteerd worden wat van belang is. Ook alle metingen noteren. 
- De verpleegkundige is vrij om zijn/haar privé nummer te vermelden in het logboek. 
- Bij controlebezoek in het ziekenhuis kan de cliënt ‘archief’ logboekbladen afgeven. Het 

ziekenhuis zorgt voor de archivering. 
 

 


