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Voorwoord 
Voor u hebt u het zorgpad voor de ziekte van Fabry. Dit zorgpad is bedoeld voor meerdere 
gebruikers: 
 Voor de patiënt: Verduidelijking van het ziekte- en zorgproces. Ondersteuning in het contact 

met zorgverzekeraars en hulpverleners. 
 Voor de arts: Ondersteuning van de behandeling door expert opinions en/of wetenschappelijk 

onderzoek. Overzicht met informatie over ziektebeloop, complicaties en behandeling. Betere 
afspraken binnen de beroepsgroep over de benodigdheden voor optimale zorg. 

 Voor de zorgverzekeraar: Professionalisering van het zorgproces door consensus tussen 
behandelaren. 

 
Het zorgpad is ontwikkeld door een team van artsen die gespecialiseerd zijn in metabole ziekten, in 
samenwerking met de andere deskundigen op het gebied van de ziekte van Fabry en de 
patiëntenvereniging. Het geeft de consensus weer die is bereikt tussen de kinderartsen metabole 
ziekten en de internisten metabole ziekten. 
In dit zorgpad wordt de beste medische zorg zoveel mogelijk gebaseerd op de meest recente 
gegevens uit wetenschappelijk onderzoek, in combinatie met de ervaringen van een groep experts. 
Voor de gegeven adviezen is waar mogelijk een ‘level of evidence’ aangegeven. De levels variëren 
van niveau 1, het hoogste level, tot niveau 4. 
 
Het zorgtraject wordt weergegeven in een stroomschema. Hierna wordt de begeleiding voor 
kinderen en voor volwassenen beschreven. Het is belangrijk te realiseren dat dit een algemene 
richtlijn is; er kunnen goede redenen zijn om hier bij individuele patiënten van af te wijken. Ook 
kunnen er tussen de Nederlandse Universitair Medische Centra (UMC’s) met een afdeling voor 
Metabole Ziekten kleine verschillen bestaan over de precieze invulling of toepassing van dit zorgpad. 

Expertisecentra 
Metabole ziekten zijn zo zeldzaam dat het goed is om de kennis en het onderzoek over deze 
ziekten te bundelen in een expertisecentrum. In 2015 zijn er om die reden door de minister van 
VWS in Nederland 18 expertisecentra voor (groepen) metabole ziekten erkend als onderdeel van 
de uitvoering van het Nationaal Plan Zeldzame Ziekten (NPZZ). Deze expertisecentra zijn te vinden 
in de UMC’s. 
 
Een expertisecentrum is het landelijk aanspreekpunt voor iedereen die met een specifiek 
ziektebeeld te maken heeft. Voor de ziekte van Fabry is het Amsterdam UMC, locatie AMC het 
expertisecentrum. Het expertisecentrum ontwikkelt deskundigheid op het gebied van dit 
ziektebeeld. Hierdoor kan de meest optimale zorg aan patiënten met de ziekte van Fabry worden 
geleverd. Daarnaast heeft het expertisecentrum een belangrijke rol in onderzoek op het gebied 
van de ziekte van Fabry. 
Het expertisecentrum kan advies geven aan de lokale kinderarts en de internist metabole ziekten 
en een vraagbaak zijn voor patiënten met de ziekte van Fabry, hun naasten en overige 
betrokkenen.  
Patiënten in Nederland wordt sterk geadviseerd dit centrum eens in de één à twee jaar te 
bezoeken voor controle. 

Patiëntenvereniging 
Dit zorgpad is ontwikkeld in opdracht van VKS (de patiëntenvereniging voor Volwassenen en 
Kinderen met Stofwisselingsziekten) en FSIGN (Fabry Support & Informatie Groep Nederland). VKS 
draagt er zorg voor dat dit zorgpad elke vijf jaar wordt bijgewerkt, zodat steeds de meest actuele 
informatie met betrekking tot de ziekte van Fabry in het zorgpad staat. 
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De patiëntenverenigingen hebben een grote rol bij het verstrekken van patiëntinformatie en het 
organiseren van lotgenotencontact. Patiënten kunnen verwezen worden naar de sites van FSIGN 
en VKS. 

Leeswijzer 
Voor de leesbaarheid van dit zorgpad is ervoor gekozen om de benamingen in het document 
uniform en kort te houden. Dit betekent dat overal 
 waar ‘ouders’ staat ‘ouders of verzorgers’ wordt bedoeld, 
 waar de mannelijke vorm wordt gebruikt, de mannelijke of vrouwelijke vorm wordt bedoeld: 

waar bijvoorbeeld ‘patiënt’ staat, wordt ook ‘patiënte’ bedoeld, 
 waar ‘kinderarts’ staat ‘kinderarts metabole ziekten’ wordt bedoeld, 
 waar ‘internist’ staat ‘internist metabole ziekten’ wordt bedoeld, 
 waar ‘hoofdbehandelaar’ staat ‘kinderarts/internist metabole ziekten’ wordt bedoeld. 
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Zorgpad Ziekte van Fabry 

De ziekte van Fabry 
De ziekte van Fabry (OMIM 301500) is een zeldzame X-gebonden lysosomale stapelingsziekte die 
wordt veroorzaakt door een tekort aan het enzym α-galactosidase A. Door dit tekort stapelen 
glycolipiden, met name globotriaosylceramide (Gb3), zich op in verschillende organen, zoals het 
vasculaire endotheel, de huid, de nieren, het zenuwstelsel en het hart, wat ontstekingen en fibrose 
veroorzaakt. Deze processen leiden doorgaans tot orgaanstoornissen. Mannelijke patiënten met 
klassieke ziekte van Fabry presenteren zich op de kinderleeftijd of in de puberteit met symptomen 
als pijnen aan handen en voeten (acroparesthesieën), anhidrose/hypohidrose en angiokeratomen; 
bij oogheelkundig onderzoek kunnen cornea verticillata worden gezien. Later in het beloop van de 
ziekte ontstaan cerebrovasculaire laesies, hartafwijkingen (linkerventrikelhypertrofie, 
geleidingsstoornissen en aritmieën) en proteïnurie. (Desnick, Ioannou, and Eng 2014) Op latere 
leeftijd kunnen progressieve nierziekte, hartfalen en cerebrovasculaire events optreden. (Arends et 
al. 2017) Vrouwen met klassieke ziekte van Fabry kunnen dezelfde problemen ontwikkelen, maar 
dit gebeurt over het algemeen op latere leeftijd en kan minder ernstig zijn. Het beloop van de 
ziekte verschilt sterk tussen vrouwen met klassieke ziekte van Fabry. 
Bij niet-klassieke ziekte van Fabry ontstaan de uitingen van de ziekte bij mannen op latere leeftijd 
en kan de ziekte beperkt blijven tot één orgaan (specifiek het hart). Vrouwen met de niet-klassieke 
vorm van de ziekte hebben een laag risico op het ontwikkelen van complicaties.  
De levensverwachting van vrouwen maar vooral van mannen met klassieke ziekte van Fabry is 
bekort. (Biegstraaten et al. 2015) 

Etiologie 
Mutaties in het GLA-gen (Xq21.3-q22) resulteren in een verminderde of afwezige functie van het 
enzym α-galactosidase A waardoor de ziekte van Fabry ontstaat. Deficiëntie van dit enzym 
veroorzaakt stapeling van glycosfingolipiden (globotriaosylceramide (Gb3) of ceramidetrihexoside 
(CTH) en afgeleiden daarvan) in de lysosomen. Progressieve glycosfingolipidenstapeling leidt tot 
cellulaire disfunctie en uiteindelijk tot orgaanschade. (Askari et al. 2007; Valbuena et al. 2012) 

Epidemiologie 
De geschatte geboorteprevalentie van de ziekte van Fabry is 1:40.000-170.000. (Biegstraaten et al. 
2015) 

Prognose 
Chronisch nierfalen en levensbedreigende cardiovasculaire of cerebrovasculaire complicaties 
beperken de levensverwachting van onbehandelde mannen en vrouwen met de klassieke ziekte, 
naar schatting respectievelijk 20 en 10 jaar ten opzichte van de algemene bevolking. (Germain 
2012). Ook niet-klassieke ziekte van Fabry bij mannen verkort waarschijnlijk de levensverwachting. 
(El Sayed et al. 2021) 

Symptomen Ziekte van Fabry 

Aanvullend 
onderzoek 

Presentatie Diagnostiek Begeleiding 
Kinderen 

Begeleiding 
Volwassenen 
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Presentatie 
De volgende symptomen kunnen wijzen op de ziekte van Fabry: 
 angiokeratomen 
 anhidrose/hypohidrose 
 brandende pijn aan handen en voeten, met name bij blootstelling aan warmte of bij inspanning, 

al vanaf jonge leeftijd. 
Bij patiënten met linkerventrikelhypertrofie zonder duidelijke oorzaak en bij patiënten met 
onbegrepen nierfalen, vooral bij de aanwezigheid van één van de bovengenoemde symptomen, 
moet ook gedacht worden aan de ziekte van Fabry. Hierbij speelt ook de familieanamnese een 
belangrijke rol. 

Laboratoriumbevindingen die kunnen passen bij de ziekte van Fabry 
Proteïnurie kan aanwezig zijn, met name bij patiënten met klassieke ziekte van Fabry. 

Diagnostiek 

Vaststellen diagnose de ziekte van Fabry 
 Activiteit van α-galactosidase A in leukocyten van < 5% van de mediaan van het referentiebereik 

is bewijzend voor de ziekte van Fabry bij mannen. Een verlaagde activiteit (maar > 5%) kan 
voorkomen bij mannen met de niet-klassieke ziekte. In dat geval is de ziekte niet met zekerheid 
vast te stellen met alleen een enzymactiviteitsmeting. Bij vrouwen kan de activiteit verlaagd 
zijn, maar ook normaal (dit sluit de ziekte dus niet uit bij vrouwen). 

 DNA-diagnostiek: sequencing van het GLA-gen. Wanneer er een met zekerheid 
ziekteveroorzakende variant (mutatie) wordt gevonden dan is dit bewijzend voor de ziekte van 
Fabry. De Fabry Working Group Genotype Phenotype Database (http://fabrygenphen.com/) kan 
worden geraadpleegd om de relatie tussen een GLA-variant en het fenotype op te zoeken. 

 Indien er een variant wordt gevonden waarvan de pathogeniciteit onduidelijk is, kan aanvullend 
onderzoek nodig zijn (zie het stroomdiagram op de volgende pagina). 

 Het meten van de concentratie lysoGb3 in plasma kan helpen om meer diagnostische zekerheid 
te verkrijgen (zie stroomdiagram). Het is belangrijk te realiseren dat de lysoGb3-waarde 
duidelijk verhoogd is bij mannen met de ziekte van Fabry (klassiek en niet-klassiek) en bij 
vrouwen met klassieke ziekte, maar bij vrouwen met het niet-klassieke type kan de concentratie 
lysoGb3 binnen de normaalwaarden liggen en kan aanvullend onderzoek nodig zijn (zie 
stroomdiagram). (Smid et al. 2015) 
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Aanvullend onderzoek 
 Beeldvorming: echocardiogram; MRI van het hart en de hersenen. 
 Metabool laboratoriumonderzoek: Gb3 in plasma en urine, lysoGb3 in plasma en urine. 
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 Overig labonderzoek: elektrolyten, nierfunctie, urine eiwit en kreatinine, plasma troponine T en 
NT-proBNP. 

 
De familie van de patiënt moet in kaart worden gebracht om na te gaan wie er in de familie ook de 
GLA-mutatie heeft. 

Vaststellen uitgangssituatie bij diagnose 
Als de diagnose is gesteld, wordt een uitgebreide anamnese afgenomen, met aandacht voor: 
 Familiegeschiedenis, bezoek aan klinisch geneticus 
 Neuropathische pijn (moment van start, omschrijving, chronisch en/of acuut, duur van acute 

aanvallen, uitlokkende factoren, gebruik van analgetica, koude- en/of hitte-intolerantie) 
 Anhidrose/hypohidrose 
 Gehoorproblemen, draaiduizeligheid, tinnitus 
 Oogheelkundig onderzoek verricht? (cornea verticillata?) 
 Aanwezigheid angiokeratomen 
 Doorgemaakt hartinfarct, herseninfarct, verminderde nierfunctie? 
 Klachten passend bij hartritmestoornissen, hartfalen, herseninfarct of TIA? 
 Is er ooit een nier- en/of hartbiopt genomen? 
 Middelengebruik (roken, drugs, alcohol) 
 Medicatiegebruik 
 
Er wordt ook uitgebreid lichamelijk onderzoek verricht, waaronder neurologisch onderzoek. Tevens 
speciale aandacht voor de aanwezigheid van angiokeratomen (solitair of clusters, plaats op het 
lichaam (lippen, schaamstreek)). 

Kinderwens 
Indien een van beide ouders de ziekte van Fabry heeft, dan is er een verhoogde kans op de ziekte bij 
eventuele kinderen. Hierna worden een aantal opties besproken met betrekking tot zwangerschap. 
Of deze opties van toepassing zijn, hangt mede af van de vorm van de ziekte (klassiek/niet-klassiek) 
die een patiënt heeft. Men kan kiezen om op een natuurlijke manier zwanger te worden en het risico 
op het krijgen van een kind met de ziekte van Fabry te accepteren. Daarnaast zijn er mogelijkheden 
om de geboorte van een kind met klassieke ziekte van Fabry te voorkomen, zoals 
1) onderzoek tijdens de zwangerschap door middel van een vlokkentest of vruchtwaterpunctie, 
2) onderzoek vóór de zwangerschap door zwanger te worden door middel van een 
reageerbuisbevruchting (pre-implantatie genetische diagnostiek), 
3) overig (zaadceldonatie, eiceldonatie, adoptie). 
Voor meer informatie over deze opties kan vóór een eventuele zwangerschap de polikliniek Klinische 
Genetica bezocht worden voor meer informatie. 

Behandeling 

Medicatie 

Enzymtherapie 
Sinds 2001 is er voor de ziekte van Fabry behandeling beschikbaar in de vorm van enzymtherapie 
(enzyme replacement therapy, ERT). Enzymtherapie bevat een recombinante vorm van het enzym 
dat patiënten zelf niet of in onvoldoende mate aanmaken. Voor de ziekte van Fabry zijn er twee 
middelen beschikbaar: agalsidase α (Replagal®), tweewekelijks 0,2 mg/kg i.v., en agalsidase β 
(Fabrazyme®), tweewekelijks 1 mg/kg i.v.. 
Iedere patiënt wordt besproken in de Fabry indicatiecommissie; behandeling kan alleen worden 
gestart, en eventueel weer worden gestopt, als deze commissie goedkeuring heeft gegeven. Hierbij 
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worden start-/stopcriteria gehanteerd die zijn vastgelegd in een internationale richtlijn 
(Biegstraaten et al. 2015). In een individueel geval kan van de criteria worden afgeweken als de 
commissie dat nodig acht. Patiënten met gevorderde ziekte die wel nog aan de criteria voldoen, 
kunnen op proef worden behandeld, maar de behandeling wordt dan weer gestaakt indien een 
vooraf gedefinieerd criterium voor ziekteprogressie is bereikt. Bij start van de behandeling wordt 
alle patiënten verteld dat de behandeling kan worden gestopt als de ziekte tijdens behandeling 
niet stabiliseert. 
Behandelaar en patiënt maken in overleg de keuze voor agalsidase α of β. Agalsidase β heeft vaak 
de voorkeur vanwege een sterkere reductie van lysoGb3 in plasma en een mogelijk beter effect op 
cardiale hypertrofie en het optreden van complicaties. (Arends et al. 2018; El Dib et al. 2016; El Dib 
et al. 2017) Agalsidase α kan worden gekozen vanwege de kortere infusietijd en het minder vaak 
voorkomen van infusiegerelateerde reacties en het kleinere risico op de vorming van antilichamen 
tegen het geneesmiddel (mogelijk dosisgerelateerd(van der Veen et al. 2019)). 
Start van behandeling vindt plaats in het ziekenhuis en kan daarna thuis worden voortgezet. Zie 
ook het kopje Medicatie onder Begeleiding – Kinderen en Begeleiding – Volwassenen. 

Niveau 3 Arends et al. compared clinical and biochemical outcomes (clinical event rate, left ventricular 
mass index (LVMI), estimated glomerular filtration rate (eGFR), antibody formation and 
globotriaosylsphingosine (lysoGb3) levels) of agalsidase α and agalsidase β in a multicentre 
retrospective cohort study comprising 387 patients (192 women). They found no difference in 
the occurrence of clinical events, even though the dosing of agalsidase β was higher. And 
although the risk to develop antibodies was higher for patients treated with agalsidase β, this 
treatment led to a more robust decrease in plasma lysoGb3 as well as a greater reduction in left 
ventricular mass. 
(Arends et al. 2018) 

Nieuwe behandelingsopties 
Nieuwe behandelingsopties voor de ziekte van Fabry zijn in ontwikkeling: chaperonetherapie, 
nieuwe vormen van enzymtherapie, substraatremmers en gen- en RNA-therapieën. 
Chaperonetherapie (migalastat, Galafold®), een oraal middel, is goedgekeurd door de EMA maar 
wordt vanwege onvoldoende bewezen effectiviteit vooralsnog niet vergoed in Nederland. 

Ondersteunende behandeling 
Voor alle patiënten met de ziekte van Fabry moet ondersteunende behandeling beschikbaar zijn om 
de kwaliteit van leven te optimaliseren. Deze bestaat uit pijnbestrijding bij acute of chronische aan 
de ziekte van Fabry gerelateerde neuropathische pijn (acroparesthesie), behandeling gericht op het 
voorkomen van complicaties (bijv. verminderen van proteïnurie) en begeleiding van psychosociale 
klachten/problemen die op kunnen treden bij patiënten met een zeldzame erfelijke metabole ziekte. 
 

Neuropathische pijn 
Patiënten met vastgestelde dunnevezelneuropathie (acroparesthesie) zullen doorgaans worden 
behandeld met carbamazepine. Voor doseringen, adviezen bij pijncrisen, bijwerkingen en 
voorzorgen en eventuele andere behandelingen als carbamazepine onvoldoende effect heeft, zie 
het Amsterdam UMC Fabry behandelprotocol. (Langeveld et al. 2020) 
 

Albuminurie en nierinsufficiëntie 
Alle patiënten met proteïnurie of albuminurie moeten, indien mogelijk, worden behandeld met een 
ACE-remmer1 (of een AT-2-receptorblokker (ARB) als een ACE-remmer niet wordt verdragen). Het 
doel is om de proteïnurie te verlagen tot < 0,5 g/24 uur en albuminurie tot < 300 mg/24 uur (of 30 
mg/mmol kreatinine). Indien nodig kan de dosering van de ACE-remmer worden verhoogd. Bij 
kriebelhoest door de ACE-remmer kan worden geswitcht naar een ARB. Voor specifieke 

 
1 ACE-remmers en ARB’s met een lange halfwaardetijd hebben meestal de voorkeur. Er is geen onderzoek gedaan 
naar het effect van de verschillende ACE-remmers/ARB’s. 



 

 Zorgpad Ziekte van Fabry – Behandelarenversie 2021 11 

behandeladviezen wordt verwezen naar het Amsterdam UMC Fabry behandelprotocol. (Langeveld et 
al. 2020) 
 

Bloeddrukregulatie en leefstijladviezen 
Om de kans op achteruitgang van de nierfunctie en het optreden van cardiovasculaire events te 
verkleinen, worden de volgende adviezen aan alle Fabry-patiënten gegeven: 
- zoutinname beperken  
- niet roken 
- adequate bloeddrukcontrole (< 140/90 mmHg voor alle patiënten en < 130/80 mmHg voor 
patiënten met een eGFR < 60 ml/min/1,73m2) 
- alcohol niet of beperkt gebruiken 
- voldoende lichaamsbeweging en een normaal lichaamsgewicht nastreven. 
 

Dyslipidemie 
Preventieve maatregelen cardiovasculaire events. 
 

Lipiden 
Bij alle patiënten met de ziekte van Fabry moet ten minste 1x een lipidenprofiel worden bepaald. 
In geval van dyslipidemie wordt (mede afhankelijk van de ernst) in principe als eerste aanbevolen 
om de levensstijl aan te passen. In tweede instantie worden cholesterol-/lipidenverlagende 
middelen geadviseerd. Het effect van statines, als preventief middel voor cardiovasculaire events 
bij de ziekte van Fabry, is vooralsnog niet aangetoond. Vanwege het dubbele risico van 
dyslipidemie en de ziekte van Fabry, kan worden overwogen om de grens om behandeling van de 
dyslipidemie te verlagen ten opzichte van de algemene bevolking en valt te overwegen om een 
krachtiger statine te gebruiken (bijvoorbeeld atorvastatine, rosuvastatine). Deze middelen 
bereiken zowel een verlaging in plasma LDL-C als in triglyceridespiegels bij patiënten met 
gecombineerde dyslipidemie. Daarnaast is met atorvastatine bij patiënten die geen ziekte van 
Fabry hebben een dosisafhankelijk gunstig effect op de nierfunctie aangetoond. (Vogt et al. 2019) 
 

Antistolling 
Alle patiënten die een TIA of CVA hebben doorgemaakt moeten worden doorverwezen naar een 
neuroloog en zullen worden behandeld met plaatjesaggregatieremmers (zonder cardiale 
emboliebron; zie ook de richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten) of met 
antistolling (in patiënten met bijvoorbeeld atriumfibrilleren). 
Het gebruik van plaatjesaggregatieremmers bij Fabry-patiënten met wittestofafwijkingen (zonder 
TIA/CVA) wordt niet ondersteund door klinisch bewijs dat dit events voorkomt, maar wordt door 
veel experts wel aanbevolen. Vooral in het geval van multipele wittestofafwijkingen in relatief 
jonge patiënten kan dit worden overwogen (expert opinion; (Mehta et al. 2010). Voor details zie 
het Amsterdam UMC Fabry behandelprotocol). (Langeveld et al. 2020) 

Vaccinaties 
Vaccinaties kunnen volgens het Rijksvaccinatieprogramma worden gegeven.  
Het jaarlijkse griepvaccin wordt geadviseerd voor alle patiënten met een eGFR < 45 ml/min/173m2 
of een eGFR < 60 ml/min/173m2 en microalbuminurie > 30 mg/24 uur, voor patiënten met ernstige 
acroparesthesieën, na een niertransplantatie, en bij een verminderde hartfunctie. 

Te vermijden genees- en voedingsmiddelen 
 Bij gelijktijdig gebruik van agalsidase α of agalsidase β en amiodaron moeten voor- en nadelen 

tegen elkaar worden afgewogen. Gebruik van chloroquine wordt afgeraden bij de ziekte van 
Fabry tenzij er geen goed alternatief is. 

 Roken en alcoholconsumptie worden ontraden; alcohol kan atriumfibrilleren uitlokken. 
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Complicaties 
Infusiegerelateerde bijwerkingen van agalsidase α en β, zoals koorts, koude rillingen, hoofdpijn, 
misselijkheid en/of braken treden vaak op bij mannen met klassieke ziekte van Fabry. Andere 
overgevoeligheidsverschijnselen die regelmatig voorkomen zijn: urticaria, huiduitslag en jeuk. Bij 
het optreden van infusiereacties kan bij een volgende infusie premedicatie worden toegediend en 
de infusiesnelheid worden aangepast om de kans op herhaling te verkleinen. Voor details zie het 
Amsterdam UMC Fabry behandelprotocol. (Langeveld et al. 2020) 
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Behandelteam 

Patiënt en/of ouders 
 Is/zijn verantwoordelijk voor het aan de behandelend arts(en) doorgeven van informatie 

waarvan de patiënt en/of ouders zelf denken dat het van belang is voor het ziekte- of 
zorgproces. 

 Is/zijn medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het zorgtraject. 

Casemanager 
 Is het eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen rondom het zorgtraject. 
 Is de coördinator van het hele zorgtraject voor de patiënt, ouders en medebehandelaren. 
 Houdt overzicht over het hele behandelproces. 
 Ziet erop toe dat afspraken zoveel mogelijk aansluiten op de behoeften van de patiënt. 
 Ziet erop toe dat afspraken over de behandeling zoveel mogelijk op elkaar zijn afgestemd. 
De kinderarts/internist, een (gespecialiseerd) verpleegkundige of een andere zorgverlener kan de 
rol van casemanager vervullen. 

Kinderarts/Internist Metabole Ziekten 
 Is verantwoordelijk voor het geven van relevante informatie over de aandoening en de patiënt 

aan de andere behandelaren. 
 Is verantwoordelijk voor terugkoppeling aan de ouders/aan de patiënt of aan de mentor van de 

patiënt van de bevindingen van de andere behandelaren en neemt deze zo nodig op in de 
behandeling en begeleiding. 

 Informeert ongeveer één keer per jaar de huisarts en eventuele andere behandelaren van de 
patiënt over de gezondheid en het ziektebeloop van de patiënt. 

 Informeert patiënt en ouders over beschikbare patiënteninformatie en patiëntenverenigingen: 
o Patiëntenvereniging voor Volwassenen en Kinderen met Stofwisselingsziekten (VKS) en 

FSIGN (Fabry Support & Informatie Groep Nederland). 
o Patiënteninformatie via de website van VKS (www.stofwisselingsziekten.nl) en FSIGN 

(https://fabry.nl/). 
 Is proactief betrokken als ziekenhuisopname nodig is in verband met een andere aandoening, 

ingreep of onderzoek. Hij geeft dan advies over de behandeling van de ziekte van Fabry en de te 
nemen voorzorgsmaatregelen. De kinderarts/internist wordt op de hoogte gebracht van een 
(geplande) ziekenhuisopname door de arts die de patiënt opneemt en/of door de 
patiënt/ouders. 

Een dienstdoend kinderarts/internist metabole ziekten is 24 uur per dag, 7 dagen per week 
bereikbaar, buiten kantooruren via de dienstdoend arts van de algemene kindergeneeskunde/de 
dienstdoend algemeen internist. 
 
De kinderarts metabole ziekten is voor patiënten tot ongeveer 18 jaar de vaste hoofdbehandelaar 
en in principe de casemanager, tenzij anders afgesproken. 
De internist metabole ziekten is doorgaans voor patiënten vanaf 18 jaar de vaste 
hoofdbehandelaar en in principe de casemanager, tenzij anders afgesproken. 
De ziekte van Fabry vereist gespecialiseerde zorg op een daarvoor ingerichte polikliniek erfelijke 
stofwisselingsziekten voor volwassenen. 
 
Rond de leeftijd van 18 jaar vindt transitie plaats van de kindergeneeskunde naar de interne 
geneeskunde. De kinderarts is verantwoordelijk voor de begeleiding van patiënt en ouders bij deze 
overgang. Hij zorgt ook voor een volledige en overzichtelijke overdracht waar de medische 
voorgeschiedenis, huidige problematiek en andere bijzonderheden in staan beschreven. 
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Medebehandelaren 
 
Patiënten met de ziekte van Fabry worden door de kinderarts/internist metabole ziekten 
behandeld. Andere medebehandelaren worden op basis van klachten en symptomen in consult 
gevraagd. Omdat het vaak om specifieke problemen gaat, gerelateerd aan de ziekte van Fabry, 
worden die behandelaren hieronder genoemd. 

Oogarts 
 Is geïnformeerd door de kinderarts/internist metabole ziekten over de ziekte van Fabry en de 

voorgeschiedenis, huidige omstandigheden en eventuele problemen van de patiënt. 
 Methode: onderzoek naar cornea verticillata in patiënten met klassieke ziekte van Fabry. 
 Koppelt relevante informatie over de bevindingen bij controle terug aan de kinderarts/internist. 

Nefroloog 
 Is geïnformeerd door de kinderarts/internist metabole ziekten over de ziekte van Fabry en de 

voorgeschiedenis, huidige omstandigheden en eventuele problemen van de patiënt. 
 Methode: onderzoek naar nierfunctiestoornissen in patiënten met de ziekte van Fabry d.m.v. 

laboratoriumonderzoek, echo van de nieren (onderzoek naar lengte, cysten, niercelcarcinoom) 
en GFR (gemeten) indien nodig. Medicamenteuze therapie, niervervangende therapie of 
niertransplantatie indien geïndiceerd. 

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

(Kinder)Cardioloog 
 Is geïnformeerd door de kinderarts/internist metabole ziekten over de ziekte van Fabry en de 

voorgeschiedenis, huidige omstandigheden en eventuele problemen van de patiënt. 
 Methode: onderzoek naar cardiale complicaties in patiënten met de ziekte van Fabry d.m.v. 

ECG, MRI, echocardiografie. Medicamenteuze behandeling, implantatie implantable loop 
recorder, pacemaker en/of ICD indien geïndiceerd. Klepvervangende chirurgie/intravasculaire 
procedure en/of myectomie indien geïndiceerd. 

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

(Kinder)Neuroloog 
 Is geïnformeerd door de kinderarts/internist metabole ziekten over de ziekte van Fabry en de 

voorgeschiedenis, huidige omstandigheden en eventuele problemen van de patiënt. 
 Onderzoek naar cerebrovasculaire afwijkingen in patiënten met de ziekte van Fabry d.m.v. 

CT/MRI van de hersenen. Aanvullend onderzoek naar bijvoorbeeld carotisobstructie indien 
geïndiceerd. Medicamenteuze behandeling gericht op vermindering herhalingsrisico CVA/TIA 
indien geïndiceerd. 

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

KNO-arts/audioloog  
 Is geïnformeerd door de kinderarts/internist metabole ziekten over de ziekte van Fabry en de 

voorgeschiedenis, huidige omstandigheden en eventuele problemen van de patiënt. 
 Patiënten met de ziekte van Fabry kunnen gehoorstoornissen en/of tinnitus hebben. Als dit 

wordt vastgesteld, worden ze doorverwezen voor audiometrie en voor behandeling van en 
begeleiding bij deze klachten, bijvoorbeeld middels het plaatsen van een gehoortoestel. 

 Koppelt relevante informatie over de bevindingen bij controle terug aan de kinderarts/internist. 
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(Kinder)Psycholoog en/of pedagogisch medewerker 
 Is geïnformeerd door de kinderarts/internist metabole ziekten over de ziekte van Fabry en de 

voorgeschiedenis, huidige omstandigheden en eventuele problemen van de patiënt. 
 Methode: begeleiding van patiënt bij ziektegerelateerde psychosociale problematiek. 
 Koppelt relevante informatie over de bevindingen bij controle terug aan de kinderarts/internist. 

Klinisch geneticus 
 Is geïnformeerd door de kinderarts/internist metabole ziekten over de ziekte van Fabry en de 

voorgeschiedenis, huidige omstandigheden en eventuele problemen van de patiënt. 
 Methode: familiescreening, counseling bij zwangerschapswens. 
 Koppelt relevante informatie over de bevindingen bij controle terug aan de kinderarts/internist. 

Maatschappelijk werker 
 Is geïnformeerd door de kinderarts/internist metabole ziekten over de ziekte van Fabry en de 

voorgeschiedenis, huidige omstandigheden en eventuele problemen van de patiënt. 
 Methode: ondersteuning bij ziektegerelateerde problemen in het dagelijks leven en het werk. 
 Koppelt relevante informatie over de bevindingen bij controle terug aan de kinderarts/internist. 
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Overige betrokken zorgverleners 

Huisarts 
 De behandeling van de ziekte van Fabry vindt primair plaats in een UMC. 
 Nadat de diagnose is gesteld, wordt de huisarts hierover geïnformeerd door de 

kinderarts/internist. 
 De huisarts kan ondersteuning en begeleiding bieden aan patiënten (en hun ouders): 

o bij alledaagse lichamelijke klachten en psychosociale problematiek 
o bij de eerste beoordeling van acute problemen, zoals ziek zijn en infecties. 

 De huisarts wordt jaarlijks door de kinderarts/internist op de hoogte gebracht over de 
gezondheidstoestand van de patiënt en de ontwikkelingen met betrekking tot de ziekte van 
Fabry. 

 De huisarts kan informatie inwinnen bij de kinderarts/internist metabole ziekten (of het 
expertisecentrum) als er klachten zijn die mogelijk verband kunnen houden met de ziekte van 
Fabry. 

 De huisarts informeert de kinderarts/internist bij diagnose van andere ziektebeelden en grote 
beleidswijzigingen die mogelijk van invloed kunnen zijn op de ziekte van Fabry. 

Kinderarts/Internist in een niet-academisch ziekenhuis 
 De behandeling van de ziekte van Fabry vindt primair plaats in een UMC. 
 In overleg kan ervoor worden gekozen dat een kinderarts/internist in een niet-academisch 

ziekenhuis, in samenwerking met de hoofdbehandelaar, een deel van de zorg overneemt.  
 De kinderarts/internist in een niet-academisch ziekenhuis heeft een directe rol bij de 

begeleiding en behandeling van klachten die niet specifiek gerelateerd zijn aan de ziekte van 
Fabry. 

 Indien er is gekozen voor contact met een algemeen kinderarts in een niet-academisch 
ziekenhuis dan is de informatieoverdracht als volgt: 
o de hoofdbehandelaar informeert de algemeen kinderarts/internist over de 

voorgeschiedenis, het ziektebeeld en de actuele gezondheidstoestand; 
o de hoofdbehandelaar zorgt voor een jaarlijkse overdracht over de huidige omstandigheden 

met betrekking tot de algehele gezondheid en de ziekte van Fabry; 
o de algemeen kinderarts/internist stelt de hoofdbehandelaar op de hoogte bij opname en 

informeert hem na ontslag over het beloop en bevindingen tijdens de opname. 

Andere specialisten binnen het academisch ziekenhuis 
 Indien de patiënt door een andere specialist in het academisch ziekenhuis wordt opgenomen, 

wordt de hoofdbehandelaar hierover door de betreffende arts op de hoogte gesteld. 
 De kinderarts/internist metabole ziekten is tijdens deze opname op de achtergrond betrokken 

voor advies over eventuele effecten van diagnostiek en behandeling op de ziekte van Fabry. 
 De betreffende specialist rapporteert na ontslag over het beloop en de bevindingen tijdens 

opname aan de kinderarts/internist metabole ziekten. 

Verpleegkundigen 
Verpleegkundigen zijn betrokken bij: 
 de dagelijkse persoonlijke verzorging van de patiënt tijdens klinische opname; 
 verpleegtechnische handelingen, zoals het inbrengen van een sonde of katheter; 
 het verlenen van medische zorg, zoals observatie van patiënten en toedienen van medicatie; 
 het begeleiden van patiënten, zoals bij de omgang van de patiënt met zijn ziekte en 

behandeling en het bevorderen of aanleren van zelfredzaamheid. 
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Apotheker 
 De apotheker verstrekt de voorgeschreven en zelfzorgmedicijnen aan de patiënt. 
 De apotheker adviseert de patiënt over de wijze van gebruik van het medicijn. De apotheker 

informeert de patiënt ook over mogelijke interacties, bijwerkingen en contra-indicaties. 
 De apotheker geeft desgevraagd advies aan de hoofdbehandelaar over eventuele alternatieven 

voor de voorgeschreven medicatie. 
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Begeleiding – Kinderen 
 

Hoofdbehandelaar 

Behandelteam 

Patiënt en/of ouders 

Casemanager (bijv. 
verpleegkundig specialist) 

Kinderarts metabole ziekten 

Begeleiding 

Taak 

Zelfmanagement 

Coördinator 

Medicatie 

Laboratoriumonderzoek 

Nierfunctiestoornissen 

Visusstoornissen 

Hartaandoeningen 

Gehoorstoornissen 

Kwaliteit van leven 

Zelfstandigheid 

Sociale situatie 

Erfelijkheid 

Cognitieve/Psychosociale klachten 

Medebehandelaren* 

Neuroloog/Psycholoog/ 
Maatschappelijk werker 

KNO-arts/Audicien 

Behandelteam 

Psycholoog/ 
Maatschappelijk werker 

Klinisch geneticus 
 

Oogarts 

Kindernefroloog 

(Kinder)cardioloog 

* De behandelaren binnen de dikke lijnen zijn standaard betrokken, die binnen de gestippelde lijnen alleen zo nodig. 
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Poliklinische controles 
De frequentie van poliklinische controles is mede afhankelijk van de leeftijd, het fenotype van de 
patiënt (klassiek of niet-klassiek), het stadium van de ziekte en of de patiënt wel/niet behandeld 
wordt met enzymtherapie. De frequentie varieert tussen eens per 3 maanden en iedere 2 jaar.  
 
Als de diagnose is gesteld, zal de kinderarts toestemming vragen voor het opslaan van 
lichaamsmateriaal in de AMC biobank voor lysosomale ziekten en voor het verzamelen van alle 
medische correspondentie. 
 
De kinderarts stelt zich bij de poliklinische controles op de hoogte van het beloop van de ziekte en 
de gevolgen daarvan voor de patiënt. Hierbij komen de volgende aandachtspunten aan bod: 

Medicatie 
Als ze ervoor in aanmerking komen, kunnen patiënten met de ziekte van Fabry worden behandeld 
met enzymtherapie. 
 Methode: 

o Start van de intraveneuze behandeling vindt altijd plaats in het ziekenhuis. 
o Jongens met klassieke ziekte van Fabry krijgen de eerste infusies (die steeds iets korter 

duren) in het ziekenhuis omdat zij een verhoogd risico hebben op infusiegerelateerde 
bijwerkingen. Welk schema er wordt gevolgd is afhankelijk van of er een hoog of laag risico 
bestaat op de vorming van antistoffen (en dus infusiereacties). (Langeveld 2019) 

o Wanneer een infusiegerelateerde reactie optreedt, moet het schema in het Amsterdam 
UMC Fabry behandelprotocol worden gevolgd. (Langeveld et al. 2020)  

o Wanneer een infusiegerelateerde reactie optreedt, moet het infusieschema worden 
aangepast en zullen de infusies in het ziekenhuis plaatsvinden tot het veilig wordt geacht 
de behandeling thuis verder te vervolgen. 

o Na het optreden van een infusiegerelateerde reactie moet de antilichaamtiter worden 
gemeten, maar niet direct na de infusie. 

o Jongens met niet-klassieke ziekte van Fabry en meisjes krijgen 6 infusies in het ziekenhuis. 
Duur van de infusie verandert niet. 

o Alle patiënten krijgen noodmedicatie voorgeschreven (10 mg cetirizine en 2,5-5 mg 
dexamethason) om thuis te bewaren. Deze moet, in overleg met de behandelend arts, 
worden gebruikt in geval van een reactie/bijwerking. 

o Thuisinfusie kan door de patiënt zelf of een verpleegkundige aan huis worden toegediend. 
 Beleid: 

o Duur en bereiding van de infusie staan beschreven in het Verpleegkundig protocol - 
Enzymvervangende therapie (ERT) bij de ziekte van Fabry. (Langeveld 2019) 

o Tijdens vakantie kan de behandeling worden voortgezet of tijdelijk stopgezet, afhankelijk 
van de voorkeur van de patiënt. Kortdurend onderbreken van de behandeling heeft geen 
negatieve invloed op het langdurig effect van behandeling. Bij voortzetting moet de patiënt 
zelf zorgdragen voor het meenemen en bewaren van de medicatie en infusiematerialen. 

Laboratoriumonderzoek 
 Laboratoriumonderzoek bij eerste bezoek: 

o kreatinine, glucose, natrium, kalium, cholesterol (totaal, LDL en HDL), triglyceriden, NT-
proBNP, TSH, Hb, MCV, leukocyten, trombocyten, ferritine, ALAT, ASAT, AF, gGT (en plasma 
albumine in geval van proteïnurie) 

o bij eGFR < 45: calcium, fosfaat, albumine, PTH, 25-OH-vitamine D en bicarbonaat  
o 24-uurs urine: kreatinine, natrium, albumine, proteïne 

 Metabool lab bij eerste bezoek: 
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o DNA (voor de biobank); urine Gb3; plasma lysoGb3; plasma Gb3; antilichamen tegen het 
recombinante enzym; enzymactiviteit α-galactosidase A in leukocyten  

• Laboratoriumonderzoek bij follow-up: 
o kreatinine, kalium, natrium, NT-proBNP (en plasma albumine in geval van proteïnurie)  
o bij eGFR < 45: calcium, fosfaat, albumine, PTH, 25-OH-vitamine D, bicarbonaat, Hb, MCV 
o bij carbamazepinegebruik: ALAT, ASAT, AF, gGT, Hb, MCV, leukocyten, trombocyten 
o 24-uurs urine: kreatinine, natrium, albumine, proteïne 

 Metabool lab bij follow-up: 
o plasma lysoGb3 
o antilichamen tegen het recombinante enzym. Frequentie: voor start therapie. Bij jongens 

met klassieke ziekte van Fabry vervolgens na 3, 6, 12, 24 en 36 maanden behandeling en 
daarna tweejaarlijks. Bij alle andere patiënten met de ziekte van Fabry: voor start therapie 
en na 1 jaar therapie. In alle gevallen: bij switch na 6 maanden en indien positief: 
tweejaarlijks. 

 Beleid: 
o De kinderarts spreekt met de patiënt en/of ouders af wanneer de uitslagen van het 

laboratoriumonderzoek met hen worden besproken. 
o In geval van prikangst extra begeleiding door pedagogisch medewerker inschakelen. 

Visusstoornissen 
 Problemen: 

o Patiënten met de ziekte van Fabry kunnen cornea verticillata hebben. 
 Methode: 

o Onderzoek naar cornea verticillata bij patiënten met klassieke ziekte van Fabry. Dit 
onderzoek is niet nodig bij patiënten met niet-klassieke ziekte van Fabry met een bekende 
familiale mutatie. 

 Beleid en doorverwijzing: 
o Patiënten worden voor dit onderzoek doorverwezen naar de oogarts. Op indicatie kan er 

vervolgonderzoek bij de oogarts plaatsvinden. 

Nierfunctiestoornissen 
 Problemen: 

o Nierfunctiestoornissen komen frequent voor bij patiënten met de ziekte van Fabry. 
 Methode: 

o Bij eerste bezoek: echo van de nieren (onderzoek naar lengte, cysten) 
o Laboratoriumonderzoek: zie laboratoriumonderzoek bij eerste en vervolgbezoeken 

hierboven 
o Bij start behandeling van jongens met klassieke ziekte van Fabry: measured GFR.  

 Beleid:  
o Zo veel mogelijk voorkómen van achteruitgang van de nierfunctie: verminderen 

proteïnurie, stoppen met roken, gewichtsreductie, verminderen zoutintake, behandelen 
dyslipidemie, optimale bloeddrukregulatie. 

• Doorverwijzing: 
o Doorverwijzing naar kindernefroloog bij eGFR < 60’; overwegen bij andere omstandigheden 

(bijvoorbeeld oncontroleerbare, ernstige proteïnurie). 

Hartaandoeningen 
 Problemen: 

o Patiënten met de ziekte van Fabry kunnen cardiale complicaties ontwikkelen zoals 
aritmieën en op latere leeftijd hartfalen (zeer zeldzaam op kinderleeftijd). 

 Methode: 
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o Jaarlijks ECG 
o MRI van het hart. Frequentie: voor start enzymtherapie. Bij geen afwijkingen: follow-up als 

onderstaand. Bij afwijkende MRI vindt er nog bij 12 en 24 maanden na start enzymtherapie 
vervolgonderzoek plaats. Daarna (onafhankelijk van behandelstatus): 
- bij jongens met de ziekte van Fabry (klassiek en niet-klassiek) bij de leeftijd van 15 jaar; 

daarna volgens volwassenen protocol  
- bij meisjes met klassieke ziekte van Fabry bij de leeftijd van 15 jaar; daarna volgens 

volwassenen protocol 
- bij meisjes met niet-klassieke ziekte van Fabry: volgens volwassenen protocol 
- in individuele gevallen kan er eerder een MRI van het hart gemaakt worden of kan het 

interval worden verkort, bijvoorbeeld bij klachten suggestief voor progressie van 
cardiale ziekte. 

o Echocardiografie. Frequentie: bij diagnose en voor start van behandeling. Bij geen 
afwijkingen: follow-up als onderstaand. Daarna (onafhankelijk van behandelstatus): 
- bij jongens met de ziekte van Fabry (klassiek en niet-klassiek) bij de leeftijd van 15 jaar; 

daarna volgens volwassenen protocol 
- bij meisjes met klassieke ziekte van Fabry bij de leeftijd van 15 jaar; daarna volgens 

volwassenen protocol 
- bij meisjes met niet-klassieke ziekte van Fabry: volgens volwassenen protocol 
- in individuele gevallen kan er eerder een echo van het hart gemaakt worden of kan het 

interval worden verkort, bijvoorbeeld bij klachten suggestief voor progressie van 
cardiale ziekte. 

 Doorverwijzing: 
o Alle kinderen worden bij het maken van aanvullend onderzoek (MRI en/of echoscopie) ook 

gezien door de kindercardioloog; er zal bij een consult ook een ecg gemaakt worden. Op 
indicatie zal een inspanningstest en een Holter-onderzoek plaatsvinden. 

Cognitieve en psychosociale klachten 
 Problemen: 

o Cognitieve problemen, risico op progressieve wittestofafwijkingen en mogelijk 
stemmingsklachten kunnen met name op de volwassen leeftijd optreden. 

 Methode: 
o MRI van de hersenen. 
o Indien start enzymtherapie: uitgangsscan. Daarna niet meer op kinderleeftijd behalve op 

indicatie. 
o Neuropsychologisch onderzoek: wanneer er cognitieve klachten zijn kunnen deze in kaart 

worden gebracht en kan er onderzoek worden gedaan naar de oorzaak van deze klachten 
middels neuropsychologisch onderzoek. Hierbij kan ook worden nagegaan of er 
aanwijzingen zijn voor stemmingsklachten. 

o Indien er stemmingsklachten zijn dan moet hier adequate begeleiding voor worden 
gezocht. Dit kan via de psychosociale afdeling van het ziekenhuis of via de huisarts 
(praktijkondersteuner GGZ), een psycholoog of psychiater. 

o Anamnese van patiënt en/of ouders. 
o Observatie van het gedrag van de patiënt. 
o Eventueel informatie inwinnen bij school. 

 Doorverwijzing: 
o Patiënten met verdenking op een verslechterde cognitie, op basis van anamnese en MRI, 

moeten worden doorverwezen voor neuropsychologisch onderzoek. 
o Op indicatie doorverwijzing naar de kinderneuroloog. 
o Bij maatschappelijke/sociale problemen: doorverwijzen naar maatschappelijk werker. 
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Gehoorstoornissen 
 Problemen: 

o Patiënten met de ziekte van Fabry kunnen gehoorproblemen hebben en last krijgen van 
vertigo en tinnitus. 

 Methode: 
o Audiometrisch onderzoek/gehooronderzoek  

 Beleid: 
o Verwijzing naar audiometrie voor gehooronderzoek. Frequentie: bij diagnose, daarna 

iedere 1-2 jaar. 
 Doorverwijzing: 

o Bij vastgestelde gehoorproblemen wordt de patiënt doorverwezen naar de KNO-
arts/audicien. 

Kwaliteit van leven 
 De kinderarts zal voorafgaand aan elk bezoek vragenlijsten laten invullen om de kwaliteit van 

leven te meten. Hiervoor wordt het online programma KLIK gebruikt (www.hetklikt.nu). De 
vragenlijsten die hierin zijn opgenomen zijn: 
o PedsQL (kwaliteit van leven) 
o Lastthermometer voor ouders 
o Vragen over pijn en welbevinden 
o Algemene vragen (school, gezinssamenstelling, open vraag)  

 In geval van neuropathische pijn, gerelateerd aan de ziekte van Fabry, kan een patiënt met 
pijnmedicatie worden behandeld (paracetamol, carbamazepine, gabapentine, amitryptiline). 
Behandeling van chronische en acute neuropathische pijn staat uitgebreid beschreven in het 
Amsterdam UMC Fabry behandelprotocol. (Langeveld et al. 2020) 

Sociale situatie 
 Methode: 

o Anamnese van de patiënt en/of ouders ten aanzien van problemen in het dagelijks leven of 
binnen het gezin. Tevens wordt hier aandacht besteed in het online programma KLIK (zie 
Kwaliteit van leven). 

o Tijdens poliklinische controle aandacht besteden aan zaken waar een patiënt met de ziekte 
van Fabry en/of ouders tegenaan kunnen lopen, zoals: opleiding, werk en vrije tijd, 
opvoeding, omgang met een chronische ziekte, problemen binnen gezin of familie, 
voorlichting geven aan derden en voorbereidingen voor vakanties. 

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

ziekten, indien deze binnen het UMC worden aangeboden. 
 Doorverwijzing: 

o Bij behoefte aan extra steun of begeleiding: inventarisatie problematiek en mogelijke 
begeleiding door maatschappelijk werker. Huisarts actief betrekken. Indien nodig 
psycholoog voor ondersteuning. 

Zelfstandigheid 
 Doelstelling: 

o Begeleiding van patiënt en ouders bij de overgang van de verantwoordelijkheid voor de 
ziekte en de behandeling van de ouders naar de patiënt. 

 Methode: 
o Begeleiding van het kind bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid door informatie te 

geven over het ziektebeeld. 
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o Begeleiding van ouders bij het loslaten van de verantwoordelijkheid door dit punt 
bespreekbaar te maken tijdens poliklinische controle. 

 Doorverwijzing: 
o Indien extra begeleiding voor ouders en/of kind gewenst is: doorverwijzing naar 

psycholoog of maatschappelijk werker overwegen. 

Erfelijkheid 
 Beleid: 

o Geven van informatie over de erfelijkheid van de ziekte van Fabry. 
 Doorverwijzing: 

o Indien ouders behoefte hebben aan aanvullende uitleg over de erfelijkheid met betrekking 
tot de gezins- of familiesituatie: doorverwijzing naar klinisch geneticus overwegen. 
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Begeleiding – Volwassenen 
 

Hoofdbehandelaar 

Behandelteam 

Patiënt 

Casemanager (bijv. internist) 

Internist metabole ziekten 

Begeleiding 

Taak 

Zelfmanagement 

Coördinator 

Medicatie 

Laboratoriumonderzoek 

Hartaandoeningen 

Nierfunctiestoornissen 

Cognitieve/Psychosociale klachten 

Zwangerschap en anticonceptie 

Hulpmiddelen en huisvesting 

Erfelijkheid 

Sociale situatie 

Gehoorstoornissen 

Medebehandelaren* 

Audicien/KNO-arts 

Psycholoog/ 
Maatschappelijk werker 

Klinisch genetisch team 

Behandelteam 

Revalidatiearts/Ergotherapeut 

Klinisch geneticus 

Nefroloog 

Cardioloog 

Psycholoog/Psychiater/ 
Maatschappelijk werker 

* De behandelaren binnen de dikke lijnen zijn standaard betrokken, die binnen de gestippelde lijnen alleen zo nodig. 
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Poliklinische controles 
De frequentie van poliklinische controles is mede afhankelijk van de leeftijd, het fenotype van de 
patiënt (klassiek of niet-klassiek) en het stadium van de ziekte en varieert tussen eens per 6 
maanden en iedere 5 jaar. Patiënten die behandeld worden met enzymtherapie worden ten minste 
eenmaal per jaar op de polikliniek gezien. 
 
De internist stelt zich bij de poliklinische controles op de hoogte van het beloop van de ziekte en 
de gevolgen daarvan voor de patiënt. Hierbij zijn de volgende aandachtspunten van belang: 

Medicatie 
Als ze ervoor in aanmerking komen, kunnen patiënten met de ziekte van Fabry worden behandeld 
met enzymtherapie.  
 Methode: 

o Start van de intraveneuze behandeling vindt bij mannen met klassieke ziekte van Fabry 
altijd plaats in het ziekenhuis. Bij de andere patiëntengroepen kan dit in overleg eventueel 
thuis gebeuren. 

o Mannelijke patiënten met klassieke ziekte van Fabry krijgen de eerste infusies (die steeds 
iets korter duren) in het ziekenhuis omdat zij een verhoogd risico hebben op 
infusiegerelateerde bijwerkingen. Welk schema er wordt gevolgd is afhankelijk van of er 
een hoog of laag risico bestaat op de vorming van antistoffen (en dus infusiereacties)(zie 
verpleegkundig protocol hoog risico antistoffen). 

o Wanneer een infusiegerelateerde reactie optreedt, moet het infusieschema worden 
aangepast en zullen de infusies in het ziekenhuis plaatsvinden tot het veilig wordt geacht 
de behandeling thuis verder te vervolgen.  

o Na het optreden van een infusiegerelateerde reactie moet de antilichaamtiter worden 
gemeten, maar niet direct na de infusie. 

o Alle patiënten krijgen noodmedicatie voorgeschreven (10 mg cetirizine en 5 mg 
dexamethason) om thuis te bewaren. Deze moet, in overleg met de behandelend arts, 
worden gebruikt in geval van een reactie/bijwerking. 

o Thuisinfusie kan door de patiënt zelf of een verpleegkundige aan huis worden toegediend. 
Bij mannelijke patiënten met klassieke ziekte van Fabry moet een verpleegkundige 
gedurende het eerste jaar van behandeling aanwezig zijn. 

 Beleid: 
o Duur en bereiding van de infusie staan beschreven in het Verpleegkundig protocol - 

Enzymvervangende therapie (ERT) bij de ziekte van Fabry. (Langeveld 2019) 
o Tijdens vakantie kan de behandeling worden voortgezet of tijdelijk stopgezet zonder dat dit 

problemen geeft. Bij voortzetting moet de patiënt zelf zorgdragen voor het meenemen en 
bewaren van de medicatie en infusiematerialen. 

Laboratoriumonderzoek 
 Laboratoriumonderzoek bij eerste bezoek: 

o Kreatinine, glucose, natrium, kalium, cholesterol (totaal, LDL en HDL), triglyceriden, NT-
proBNP, troponine T, TSH, Hb, MCV, leukocyten, trombocyten, ferritine, ALAT, ASAT, AF, 
gGT (en plasma albumine in geval van proteïnurie) 

o bij eGFR < 45: calcium, fosfaat, albumine, PTH, 25-OH-vitamine D en bicarbonaat  
o 24-uurs urine: kreatinine, natrium, albumine, proteïne 

 Metabool lab bij eerste bezoek: 
o Urine Gb3; plasma lysoGb3; plasma Gb3; antilichamen tegen het recombinante enzym 

• Laboratoriumonderzoek bij follow-up: 
o Kreatinine, kalium, natrium, NT-proBNP, troponine T, (en plasma albumine in geval van 

proteïnurie)  
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o Bij eGFR < 45: calcium, fosfaat, albumine, PTH, 25-OH-vitamine D, bicarbonaat, Hb, MCV 
o Bij carbamazepinegebruik: ALAT, ASAT, AF, gGT, Hb, MCV, leukocyten, trombocyten 
o 24-uurs urine: kreatinine, natrium, albumine, proteïne 

 Metabool lab bij follow-up: 
o plasma lysoGb3 
o antilichamen tegen het recombinante enzym 

 Beleid: 
o Uitslagen van laboratoriumonderzoek worden, tenzij anders afgesproken, binnen 4 weken 

besproken met de patiënt. 

Nierfunctiestoornissen 
 Problemen: 

o Nierfunctiestoornissen komen frequent voor bij patiënten met de ziekte van Fabry. 
 Methode: 

o Bij eerste bezoek: echo van de nieren (onderzoek naar lengte, cysten, niercelcarcinoom) 
o Laboratoriumonderzoek: zie laboratoriumonderzoek bij eerste en vervolgbezoeken 

hierboven 
o Bij start behandeling van mannelijke patiënten met klassieke ziekte van Fabry: measured 

GFR. Alleen als er twijfel is over de geschatte GFR wordt deze gemeten in andere 
patiënten. 

 Beleid:  
o Zo veel mogelijk voorkomen van achteruitgang van de nierfunctie: verminderen 

proteïnurie, stoppen met roken, gewichtsreductie, verminderen zoutintake, behandelen 
dyslipidemie, optimale bloeddrukregulatie. 

• Doorverwijzing: 
o Doorverwijzing naar nefroloog bij eGFR < 30, overwegen bij andere omstandigheden 

(bijvoorbeeld oncontroleerbare, ernstige proteïnurie). 

Hartaandoeningen 
 Problemen: 

o Patiënten met de ziekte van Fabry kunnen cardiale complicaties ontwikkelen zoals 
aritmieën en hartfalen. 

 Methode: 
o Jaarlijks ECG 
o MRI van het hart. Frequentie: bij diagnose en voor start enzymtherapie en 12 en 24 

maanden na start behandeling. Daarna (onafhankelijk van behandelstatus): 
- bij mannen met klassieke ziekte van Fabry > 20 jaar: elke 2 jaar 
- bij mannen met niet-klassieke ziekte van Fabry > 20 jaar: elke 2 jaar 
- bij vrouwen met klassieke ziekte van Fabry > 20 jaar: elke 2 jaar 
- bij vrouwen met niet-klassieke ziekte van Fabry ≥ 40 jaar: elke 5 jaar (daarvoor niet) 
- in individuele gevallen kan er eerder een MRI van het hart gemaakt worden of kan het 

interval worden verkort, bijvoorbeeld bij klachten suggestief voor progressie van 
cardiale ziekte. 

o Echocardiografie. Frequentie: bij diagnose en voor start van behandeling. Daarna 
(onafhankelijk van behandelstatus): 
- bij mannen met klassieke ziekte van Fabry: elke 2 jaar 
- bij mannen met niet-klassieke ziekte van Fabry ≥ 20 jaar: elke 2 jaar 
- bij vrouwen met klassieke ziekte van Fabry ≥ 20 jaar: elke 2 jaar 
- bij vrouwen met niet-klassieke ziekte van Fabry ≥ 40 jaar: elke 5 jaar (daarvoor niet) 
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- in individuele gevallen kan er eerder een echo van het hart gemaakt worden of kan het 
interval worden verkort, bijvoorbeeld bij klachten suggestief voor progressie van 
cardiale ziekte. 

 Doorverwijzing: 
o Patiënten met klinisch relevante cardiale complicaties zullen worden doorverwezen naar 

de cardioloog; bij aanvullend onderzoek zal ook een inspanningstest en een Holter-
onderzoek plaatsvinden. 

Cognitieve en psychosociale klachten 
 Problemen: 

o Risico op subjectieve cognitieve klachten en/of objectieve cognitieve stoornissen.  
o Risico op progressieve wittestofafwijkingen en TIA/CVA. 
o Hoge frequentie van depressieve klachten bij patiënten met de ziekte van Fabry. 

 Methode: 
o MRI van de hersenen. Frequentie: bij diagnose en voor start enzymtherapie. Daarna 

(onafhankelijk van behandelstatus): 
- bij mannen met klassieke ziekte van Fabry tussen 20-30 jaar: elke 3 jaar; ≥ 30 jaar: elke 

2 jaar 
- bij mannen met niet-klassieke ziekte van Fabry ≥ 30 jaar: elke 4 jaar (daarvoor niet) 
- bij vrouwen met klassieke ziekte van Fabry ≥ 30 jaar: elke 4 jaar (daarvoor niet) 
- bij vrouwen met niet-klassieke ziekte van Fabry ≥ 30 jaar: elke 5 jaar (daarvoor niet) 
- In individuele gevallen kan het interval korter zijn, bijv. bij progressieve klachten. 

o Neuropsychologisch onderzoek: wanneer er cognitieve klachten zijn kunnen deze in kaart 
worden gebracht en kan er onderzoek worden gedaan naar de oorzaak van deze klachten 
middels een neuropsychologisch onderzoek. Hierbij kan ook worden nagegaan of er 
aanwijzingen zijn voor stemmingsklachten. 

o Indien er stemmingsklachten zijn dan moet hier adequate begeleiding voor worden 
gezocht. Dit kan via de huisarts (praktijkondersteuner GGZ), een psycholoog of psychiater. 

o Indien er maatschappelijke/sociale problemen zijn dan kan verwezen worden naar een 
maatschappelijk werker. 

Gehoorstoornissen 
 Problemen: 

o Patiënten met de ziekte van Fabry kunnen gehoorproblemen hebben en last van vertigo en 
tinnitus. 

 Methode: 
o Bij diagnose wordt een gehooronderzoek gedaan. 
o Bij progressie van klachten of nieuwe klachten kan dit worden herhaald. 

 Beleid: 
o Audiometrie 

 Doorverwijzing: 
o Bij vastgestelde gehoorproblemen wordt de patiënt doorverwezen naar de KNO-

arts/audicien. 

Zwangerschap en anticonceptie 
Zwangerschap: 
 Patiënten met een zwangerschapswens wordt geadviseerd om, met het oog op de erfelijkheid 

van de ziekte van Fabry, de mogelijkheden te bespreken met een ervaren klinisch genetisch 
team. 
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 de ziekte van Fabry lijkt niet te leiden tot een hoger risico op complicaties tijdens de 
zwangerschap. Er zijn wel enkele gevallen van zwangerschapsvergiftiging gemeld. (Madsen et 
al. 2019) 

 Het medicatiegebruik moet voor het staken van de anticonceptie opnieuw worden beoordeeld. 
 Patiënten met proteïnurie die het gebruik van ACE-remmers/ARB’s hebben gestaakt, moeten 

tijdens hun zwangerschap zorgvuldig worden gemonitord. 
 Indien duidelijk noodzakelijk kan aspirine tijdens de zwangerschap gebruikt blijven worden. In 

het derde trimester moet het gebruik worden gestaakt tot na de bevalling, tenzij het echt niet 
anders kan. Bij voortgezet gebruik zal er naar verwachting 50 ml extra bloedverlies optreden 
tijdens de bevalling. 

 Patiënten die hypertensie en/of (pre-)eclampsie ontwikkelen, moeten volgens lokaal protocol 
worden gevolgd. 

Anticonceptie: 
Bij het voorschrijven van anticonceptiva moet met het volgende rekening worden gehouden: 
 Bij carbamazepinegebruik werken de meest gebruikte anticonceptiva niet goed en moet er 

overleg plaatsvinden over alternatieven (voor details zie het Amsterdam UMC Fabry 
behandelprotocol) (Langeveld et al. 2020) 

 Anticonceptiemiddelen die het risico op trombose en/of TIA/CVA verhogen, kunnen mogelijk 
het risico hierop bij vrouwen met de ziekte van Fabry extra verhogen. Er is geen onderzoek om 
dit te staven, maar aanbevolen wordt om hier rekening mee te houden wanneer anticonceptiva 
worden voorgeschreven. (Sirrs et al. 2018) 

 Bij vrouwen die een trombotische aandoening hebben gehad (beroerte, myocardinfarct) zijn 
ethinylestradiol/levonorgestrel (Microgynon) en medroxyprogesteron (Depo-Provera) gecontra-
indiceerd. 

 Etonorgestrel (Implanon) en levonorgestrel (Mirena) zijn alleen gecontra-indiceerd bij een 
actieve trombotische aandoening. 

Hulpmiddelen en huisvesting 
 Problemen: 

o Behoefte aan hulpmiddelen en hulp in het dagelijks leven in verband met:  
- progressieve neurodegeneratieve aandoeningen met gevolgen voor motorische, 

cognitieve en spraak- en taalvaardigheden. 
- fysieke beperkingen als gevolg van complicaties en neurologische problemen. 

 Methode: 
o Evaluatie van behoefte aan hulp en hulpmiddelen op basis van huidig functioneren en 

beperkingen door revalidatiearts en/of ergotherapeut. 
 Beleid: 

o Stimuleren van huidig functioneren en minimaliseren van beperkingen. 
o Hulp in het dagelijks leven, door middel van thuiszorg of begeleiding vanuit woonvorm. 
o Hulpmiddelen en aanpassingen op basis van huidig functioneren en beperkingen. 

Sociale situatie 
 Methode: 

o Anamnese van de patiënt met het oog op problemen in het dagelijks leven of binnen het 
gezin. 

o Tijdens poliklinische controle aandacht besteden aan zaken waar een patiënt met de ziekte 
van Fabry tegenaan kan lopen, zoals: opleiding, vrije tijd, omgang met een chronische 
ziekte, voorlichting aan derden, problemen binnen gezin of familie en voorbereiding van 
vakanties. 

 Beleid: 
o Patiënt attenderen op tips en adviezen vanuit VKS. 
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 Doorverwijzing: 
o Bij behoefte aan extra steun of begeleiding: inventarisatie problematiek en mogelijke 

begeleiding door maatschappelijk werker. Huisarts actief betrekken. Indien nodig 
psycholoog inschakelen voor ondersteuning. 

Erfelijkheid 
 Beleid: 

o Geven van informatie over de erfelijkheid van de ziekte van Fabry. 
 Doorverwijzing: 

o Indien behoefte aan aanvullende uitleg en bij vragen toegespitst op erfelijkheid met 
betrekking tot de gezins- of familiesituatie: doorverwijzen naar klinisch geneticus. 



 

 Zorgpad Ziekte van Fabry – Behandelarenversie 2021 30 

Werkdocument poliklinische follow-up de ziekte van Fabry – 

kinderen 
 

Frequentie policontroles 
Bij diagnose: eenmalig 
Start follow-up: Jongens met klassieke ziekte van Fabry: op de leeftijd van 5 jaar 

Alle anderen: op de leeftijd van 10 jaar 
Frequentie follow-up: 1 x per 3 maanden – 1 x per 2 jaar, afhankelijk van leeftijd, 

fenotype (klassiek of niet-klassiek) en ziektestadium 
Bij behandeling met 
enzymtherapie: 

ten minste iedere 3 maanden in eerste jaar; daarna 2x per jaar 

 

Spreekkamer 
 Anamnese Lichamelijk onderzoek 
Altijd: Algemeen welzijn 

Ziekte-episodes 
Groei 
Ontwikkeling 
Medicatie 
Gastro-intestinale klachten 
Bij enzymtherapie: evt. 
aanprikproblemen 

Lengte 
Gewicht (+ BMI berekenen) 
Schedelomtrek (tot 3 jaar) 

Jaarlijks: Kwaliteit van leven 
Welzijn gezin 
Acroparesthesieën  
Gehoor  

Hartfrequentie en harttonen  
Aanwezigheid angiokeratomen  
Bloeddruk 

Op indicatie:   Neurologisch onderzoek 
 

Laboratoriumonderzoek 
Altijd:  
Jaarlijks: - kreatinine, kalium, natrium, NT-proBNP (en plasma albumine in geval 

van proteïnurie) 
- bij eGFR < 45: calcium, fosfaat, albumine, PTH, 25-OH-vitamine D, 
bicarbonaat, Hb, MCV 
- bij carbamazepinegebruik: ALAT, ASAT, AF, gGT, Hb, MCV, 
leukocyten, trombocyten 
- 24-uurs urine: kreatinine, natrium, albumine, proteïne 
metabool lab bij follow-up: 
- plasma lysoGb3 
- antilichamen tegen het recombinante enzym 

Op indicatie:  
 

Consulten andere specialisten 
Altijd: Oogarts (bij diagnose) 
Op indicatie: Audioloog/KNO-arts, cardioloog, nefroloog, neuroloog 

 

Overig aanvullend onderzoek 
Op indicatie: Echo nieren, measured GFR 

Voor frequentie MRI hart, echo hart en MRI hersenen, zie 
bovenstaand document en het Amsterdam UMC Fabry protocol. 
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Werkdocument poliklinische follow-up de ziekte van Fabry – 

volwassenen 
 

Frequentie policontroles 
> 18 jaar  1 x per 6 maanden – 1 x per 5 jaar, afhankelijk van leeftijd, 

fenotype (klassiek of niet-klassiek) en ziektestadium 
Bij behandeling met 
enzymtherapie: 

ten minste 1 x per jaar 

 

Spreekkamer 
 Anamnese Lichamelijk onderzoek 
Altijd: Algemeen welzijn 

Ziekte-episodes 
Medicatie 
Sociale situatie 
Zelfstandigheid 

Lengte 
Gewicht (+ BMI berekenen) 
Bloeddruk 

Jaarlijks: Kwaliteit van leven 
Cardiovasculaire risicofactoren 
Pijn 
Stemming 

Hartfrequentie en harttonen 

Op indicatie: Gehoor 
Klachten passend bij TIA/CVA 

Tekenen van hartfalen 
Aanwezigheid (lymf)oedeem 
Longgeluiden 

 

Laboratoriumonderzoek 
Altijd: - kreatinine, kalium, natrium, NT-proBNP, troponine T, (en plasma 

albumine in geval van proteïnurie)  
- bij eGFR < 45: calcium, fosfaat, albumine, PTH, 25-OH-vitamine D, 
bicarbonaat, Hb, MCV 
- bij carbamazepinegebruik: ALAT, ASAT, AF, gGT, Hb, MCV, 
leukocyten, trombocyten 
- 24-uurs urine: kreatinine, natrium, albumine, proteïne 
metabool lab bij follow-up: 
- plasma lysoGb3 
- antilichamen tegen het recombinante enzym 

 

Consulten andere specialisten 
Op indicatie: Oogarts, KNO-arts, cardioloog, nefroloog, neuroloog 

 

Overig aanvullend onderzoek 
Op indicatie: Echo nieren, measured GFR 

Voor frequentie MRI hart, echo hart en MRI hersenen, zie het 
Amsterdam UMC Fabry protocol 



 

 Zorgpad Ziekte van Fabry – Behandelarenversie 2021 32 

Kwaliteitsindicatoren 
Dit zorgpad wordt gebruikt om de best mogelijke zorg te leveren. Om de kwaliteit van deze zorg te 
beoordelen en te bevorderen wordt gebruik gemaakt van kwaliteitsindicatoren. De volgende 
factoren zijn van belang om de kwaliteit van de geleverde zorg te bepalen en te kunnen garanderen: 
 
 Elke patiënt heeft een casemanager die de coördinator is van het zorgproces en daarmee het 

eerste aanspreekpunt voor de patiënt. In veel gevallen is de hoofdbehandelaar ook de 
casemanager. 

 
 Elke patiënt wordt gezien door een kinderarts metabole ziekten of internist metabole ziekten of 

een arts(-onderzoeker) die onder haar/zijn supervisie werkt. Dit is de hoofdbehandelaar. 
 
 Een dienstdoend kinderarts metabole ziekten of internist metabole ziekten is 24 uur per dag, 7 

dagen per week bereikbaar voor spoedeisende problemen die gerelateerd zijn aan de ziekte van 
Fabry. De bereikbaarheid kan eventueel worden geregeld via de dienstdoend algemeen 
kinderarts of internist. 

 
 De leden van het multidisciplinaire behandelteam zijn aanwezig in of beschikbaar voor het 

UMC. 
 
 De volgende zorgspecialisten zijn standaard bij het zorgtraject betrokken: 

o Kinderarts/Internist metabole ziekten 
 
 De volgende zorgspecialisten zijn zo nodig bij het zorgtraject betrokken: 

o (Kinder)Neuroloog 
o (Kinder)Cardioloog 
o (Kinder)Nefroloog 
o (Kinder)Psycholoog 
o Oogarts 
o KNO-arts 
o Klinisch geneticus 
o Maatschappelijk werker 

 
 De medebehandelaren binnen het behandelteam worden goed geïnformeerd door de 

kinderarts metabole ziekten of internist metabole ziekten en rapporteren actief terug aan deze 
hoofdbehandelaar. De kinderarts of internist is verantwoordelijk voor de volledigheid van het 
dossier en vraagt, indien nodig, de resultaten van een andere behandelaar op. 

 
 Er is schriftelijke (en zo nodig ook mondelinge) communicatie tussen de kinderarts metabole 

ziekten en internist metabole ziekten voor optimale overdracht tijdens de transitie van 
kinderarts naar internist. 

 
 Er is ongeveer één keer per jaar schriftelijke en/of mondelinge communicatie tussen de 

kinderarts metabole ziekten of internist metabole ziekten en de huisarts over de huidige 
situatie van de patiënt. 

 
 De kinderarts/internist bespreekt met de patiënt en/of ouders op welke termijn de uitslagen 

van het onderzoek bekend zijn en worden besproken. Als dit niet mogelijk is, worden de patiënt 
en/of ouders hierover geïnformeerd. 

 



 

 Zorgpad Ziekte van Fabry – Behandelarenversie 2021 33 

 In opdracht van VKS wordt dit zorgpad iedere vijf jaar herzien zodat de beschreven zorg aan de 
nieuwste inzichten voldoet. 
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Consensus zorgpad de ziekte van Fabry 
 
Er werd consensus bereikt over dit zorgpad door de afdelingen metabole ziekten van de volgende 
UMC’s: 
 
Datum: 14 juni 2021 
 
Kinderartsen: 
Amsterdam Universitair Medische Centra 
Maastricht Universitair Medisch Centrum 
Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam 
Universitair Medisch Centrum Groningen 
Radboud universitair medisch centrum, Nijmegen 
Universitair Medisch Centrum Utrecht 
 
 
Internisten: 
Amsterdam Universitair Medische Centra 
Maastricht Universitair Medisch Centrum 
Universitair Medisch Centrum Groningen 
Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam 
Radboud universitair medisch centrum, Nijmegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disclaimer 
 
De informatie in dit zorgpad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
 
In dit zorgpad is op basis van de huidige kennis de optimale begeleiding en behandeling 
vastgesteld. Dankzij wetenschappelijk onderzoek komt men steeds tot nieuwe inzichten en kan de 
informatie in dit zorgpad dus verouderen. Daarom wordt dit zorgpad, in opdracht van VKS, iedere 
vijf jaar aangepast aan de meest recente inzichten. 
 
Dit zorgpad is een afspraak tussen behandelaren en patiënten over hoe de optimale zorg bij de 
ziekte van Fabry eruit moet zien. Het is belangrijk te realiseren dat het een algemene richtlijn is en 
dat er goede redenen kunnen zijn om in overleg bij individuele patiënten hiervan af te wijken. 
Naast deze behandelarenversie bestaat er een patiëntenversie van dit zorgpad. 
 
De in dit zorgpad geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult 
of behandeling bij een arts. 
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