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Een project in 
samenwerking tussen 
families, onderzoekers en 
gezondheidszorg experts.

Voor jullie,  geweldige mensen, eigenaars van een lach die 
ons laat geloven in dromen, die ons met hoop vullen en 
ons de kracht geven die nodig is om te vechten…

Voor jou, de persoon waar ik stille gesprekken mee voer, 
die betekenis aan mijn leven geeft en voor wie ik een 
onbegrepen liefde voel.

Vanessa Ferreira
AD-T

Portugese Vereniging voor CDG
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Deze gids concentreert zich
op PMM2-CDG (CDG-Ia)

hoofDstuk 1.  
HeT molecUlaire en 
biocHemiscHe gezicHTspUnT

De Praktische Gids | Hoofdstuk 1.  

scHrijVers en VerTalers: MARIA ANTONIA VILASECA PH.D. (GUIA METABóLICA, HOSPITAL SANT JOAN DE DéU, BARCELONA, 
ESPAñA) AND VANESSA FERREIRA, PH.D. (ASSOCIAçãO PORTUGUESA CDG E OUTRAS DOENçAS METABóLICAS RARAS).
illUsTraTies: VANESSA FERREIRA, PH.D. (ASSOCIAçãO PORTUGUESA CDG E OUTRAS DOENçAS METABóLICAS RARAS).

crediTs: http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=721
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 waT is dna?

THE CELL

DNA is een complex molecuul dat instructies bevat om proteïnen te synthetiseren. Proteïnen zijn 
componenten van cellen en organen, ze hebben een grote diversiteit aan functies. Daarom is het 
adequaat functioneren van een orgaan afhankelijk van zijn DNA sequentie. DNA is de kern van een 
cel (genoomisch DNA genoemd). DNA lijkt op een boek, de informatie wordt opgeslagen in genen, 
welke in feite de woorden van een boek zijn. De informatie in het DNA wordt geërfd  van onze ou-
ders en bepaald wie we zijn en hoe ons lichaam functioneert.

De Praktische Gids | Hoofdstuk 1. 

figUUr 1. Het DNA (Deoxyribonucleic acid). 
crediTs: http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=2888 

figUUr 2. De nucleotide sequentie bepaalt de genetische code en bevat de instructies om de proteïne te bepalen. 

DNA (DeoxyriboNucleic Acid): 
The molecule as the configuration of a stair in spiral.

waar sTaaT dna Voor?

DNA staat voor deoxyribonucleic acid. DNA is een grote structuur die bestaat uit een lange sequen-
tie van nucleotide, die geordend zijn in een dubbele helix. De nucleotide zijn net als de letters in 
woorden, die zich in een boek bevinden. Het boek is al het DNA in een persoon, de woorden in het 
boek zijn de genen en de letters in de woorden, zijn de nucleotiden. De nucleotide sequentie be-
paald de genetische code en bevat de instructies om proteïnen te produceren.
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locUs en allel:

waT is een gen?

Een locus is de unieke chromosomale locatie, wel-
ke de positie van een individueel gen definieert 
in een volledige DNA sequentie. In andere woor-
den, waar het woord (gen) gelokaliseerd is in het 
boek (DNA). Een allel van een gen is de versie van 
de sequentie bij een locus. Er kunnen verschillen-
de sequenties zijn die coderen voor een normaal 
functionerend eiwit, deze worden als normale al-
lelen gezien. Ze hebben niet de exacte sequentie 
maar het eiwit dat ze coderen functioneert nor-
maal. Er kunnen veranderingen zijn in de sequen-
tie die niet voor een normaal functioneren allel 
coderend. Deze sequentie veranderingen worden 
soms mutaties genoemd.

De minimale DNA sequentie die instaat is om een eiwit te decoderen wordt een gen genoemd. Het 
is vergelijkbaar met woorden dit met letters (nucleotiden) gemaakt worden en die zich bevinden in 
een boek (genoom). Mensen hebben ongeveer 20.000 coderende genen in hun hele DNA sequentie.

De Praktische Gids | Hoofdstuk 1.  

figUUr 4. De locus is een unieke chromosomale lokatie die de positive van een individueel gen in een volledige 
DNA sequentie definieert, waar het word (gen) gelokaliseerd is in het boek (genoom). 

figUUr 3. Het genoom is de minimale DNA sequentie die een protein kan encoderen.
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genoType:

fenoType:

Het organisme wordt gemaakt uit het genotype, de daadwerkelijke allelen die aanwezig zijn in de 
sequentie van een individu’s DNA.

Het fenotype is de fysieke verschijning van het organisme. Het fenotype is het resultaat van de ex-
pressie van het genotype. Het zijn de fysieke karakteristieken van een organisme, hoe het uit ziet, 
hoe het zich gedraagt en hoe het reageert in de omgeving. Sommige eigenschappen, specifieke 
functies of ziekten, ontstaan door een verandering in een gen. Sommige complexere eigenschap-
pen of ziekten, bijvoorbeeld haarkleur of hoge bloeddruk, ontstaan uit veranderingen in meerdere 
genen die samenwerken. 

figUUr 5. Het genotype en fenotype. 
crediTs: http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=2125

Hoe is dna georganiseerd?

DNA is georganiseerd in chromosomen, de georganiseerde DNA pakketjes of genetische informa-
tie in de nucleus (kern) van de cel. Er zijn 23 paren chromosomen (46 chromosomen in totaal). 23 
van de vader zijn sperma en 23 van de moeders eicel. Deze chromosomen bevatten veel genen die 
grotendeels de karakteristieken van een individu bepalen. Er zijn twee van de 46 chromosomen die 
het geslacht van het individu bepalen. XX voor vrouwen en XY voor mannen, deze worden geslacht-
schromosomen genoemd. De andere 44 chromosomen worden autosomen genoemd.
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figUUr 6. Het genoom bevat vele genen die grotendeels het karakter van een individu bepalen.
crediTs: - Imagem de microscopia electrónica do cromossoma 12 humano (http://crpc.org/content/m15083/lastest/) 
- http://www.iisr.ac.in/infocell/dirmov3/science.html

figUUr 7. Een mutatie is een stabiele verandering in een gen of een gen sequentie.

waT is een mUTaTie?

Een mutatie is een stabiele verandering in een DNA sequentie of een gen, welke er voor zorgt 
dat er een verandering in de synthese van een eiwit komt. Zo wordt de functie van het coderen-
de eiwit veranderd.

De Praktische Gids | Hoofdstuk 1.  
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figUUr 8. Een proteïne is een belangrijke klasse van moleculen welke voorkomt in alle levende cellen.

waT is een proTeïne (eiwiT)?

Een proteïne is een belangrijke klasse moleculen die in alle levende cellen voorkomt en uit een ket-
ting van aminozuren bestaat. De aminozuur sequentie van het proteïne correspondeert met de 
DNA sequentie van het gen welke dat voor dat proteïne codeert . De proteïnen kunnen verschillen-
de functies in de cellen van ons lichaam hebben. Het kan dienen als een enzym, een transporteur, 
een hormoon, een structuur proteïne of een membraan proteïne.

Wanneer er een mutatie is, of een verandering in de sequentie van een gen dat codeert voor een 
proteïne, zijn er verschillende mogelijkheden . Een mogelijkheid is dat het proteïne niet gesyntheti-
seerd wordt. Of de vorm van het proteïne veranderd is, dit resulteert in een veranderde werking of 
verdwenen werking van het proteïne .

waT is HeT meTabolisme?

Het metabolisme is een set van enzymatische reacties die plaats vinden in de cellen van levende 
organismen om in leven te blijven (geboorte, groei, voortplanting,lichaamsstructuur behouden en 
interactie met de omgeving). Deze zijn catabolisch wanneer zij dienen voor afbraak (lyse, hydroly-
se, degradatie) van grote moleculen. De reacties kunnen ook anabolisch zijn wanneer zij moleculen 
bouwen die dienen als cellulaire componenten. Al deze reacties worden uitgevoerd door een set 
proteïnen, enzymen genoemd. Enzymen assisteren in deze reacties. Andere proteïnen, transpor-
teurs worden gebruikt om deze componenten over de cellulaire membranen te vervoeren. Deze 
metabolische reacties, catabolisch of anabolisch, vinden plaats in sequentie creërende metaboli-
sche routes. Dus elke chemische verbinding wordt samen gesteld door een zijn eigen metabolische 
route en afgebroken door enzymen in een andere metabole route.

De Praktische Gids | Hoofdstuk 1. 
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waT zijn aangeboren deficiënTies 
Van HeT meTabolisme?

waT gebeUrT er als er een aangeboren meTabole 
deficienTie is in een indiVidU?

Aangeboren deficiënties van het metabolisme zijn een grote groep van humane ziekten die in een 
lage frequentie in de samenleving gevonden worden. Daarom worden ze als zeldzaam gezien. Om-
dat men vaak maar weinig weet over deze ziekten worden ze ook wel wees ziekten genoemd. Ze 
worden veroorzaakt door overgeërfde veranderingen in het DNA (mutaties) die coderen voor gewij-
zigde proteïnen, welke niet correct functioneren. Deze amper functionerende proteïnen veroorza-
ken malfunctie in cellen en organen.

Wanneer er een aangeboren deficiëntie in het metabolisme is functioneren de cellen incorrect. 
Soms accumuleren er delen die afgebroken worden in de catabolische route. Als er componenten 
accumuleren in een aangeboren metabole deficiëntie kunnen deze toxisch zijn. Dit kan direct toxi-
sch zijn of op lange termijn. Aan de andere kant, kan er ook een aangeboren deficiëntie zijn in de 
anabolische route. Dan worden de producten niet correct gesynthetiseerd. Dit betekend dat wan-
neer het product nodig is om de cel te bouwen of een functie te vervullen, dit product niet aanwezig 
is. Daarnaast kan de metabole route veranderd worden wanneer er een niet-functionerende trans-
porteur is, dit leidt tot stapeling van een onderdeel in de cel. Elk van deze verschillende aangeboren 
metabole deficiënties veroorzaakt verschillende symptomen in het individu.

figUUr 9. Het metabolisme is een set van enzymatische reacties die plaats vinden in cellen van levende organismen om leven te behouden.
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De Praktische Gids | Hoofdstuk 1. 

figUUr 10. De Aangeboren metabole deficiënties.

waT is erfelijkHeid?

Een geërfde gelaatstrek is genetisch bepaald. Het is de transmissie van informatie die we dragen 
in genen of DNA, welke wij doorgeven aan onze kinderen. Elk van ons draagt twee kopieën van elk 
gen, ook wel allelen genoemd. Een draagt onze vader zijn genetische informatie en de andere draagt 
onze moeder haar genetische informatie. Samen zullen deze twee gen kopieën twee allelen maken, 
een van de moeder en een van de vader. Als beide allelen identiek zijn, wordt er gezegd dat het in-
dividu homozygoot is voor dit allel. Als ze verschillend zijn, dan is hij/zij heterozygoot voor dit allel.

zijn er VerscHillende soorTen erfelijkHeid?

Van onze 23 paren humane chromosomen, zijn 22 paar autosomen en een paar geslachtschromoso-
men. XX voor de vrouw en XY voor de man. Erfelijkheid kan autosomaal zijn, als het gen dat codeert 
voor de gelaatstrek zich bevindt in een autosomale locatie. Als het gen dat codeert voor de karakter-
trek zich op het X-chromosoom bevindt, noemt men dit X-chromosomale overerving. Overerving kan 
ook maternaal of mitochondrieel zijn. Wanneer het gen zich bevindt in het DNA van de mitochondria, 
wordt dit mitochondrieel DNA genoemd. Dit is een speciale en zeldzame manier van overerven.

Een gelaatstrek kan dominant of recessief zijn, dit is afhankelijk van de gelaatstrek in een individu 
en de familie. Wanneer een karaktertrek of ziekte dominant geërfd wordt, dan kan de ziekte of de 
karakter trek aanwezig zijn wanneer een enkele ouder een mutatie draagt in dit causatieve gen. 
In een recessieve karaktertrek of ziekte, moeten beide kopieën van het allel (in het individu) een 
mutatie dragen of een pathogenische verandering. In een recessieve overgeërfde ziekte, zullen bei-
de ouders drager moeten zijn van het allel.
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UiT welke componenTen besTaaT een cel?

waT is een cel?

• Cel (plasma) membraan: een muur die de cel omgeeft en de leiding heeft over het transport 
over het celmembraan.

• Cytoplasma: substantie in de cel, welke de verschillende cel componenten en organellen bevat.

• Endoplasmatisch reticulum: netwerk van tubulen in een cel waar de synthese van complexe 
moleculen en andere biochemische reacties plaats vindt.

• Golgi apparaat: Organel waar proteïnen worden gesynthetiseerd en behandeld. Het golgi 
bestaat ook uit tubulen en is verbonden met het endoplasmatisch reticulum.

• Lysosomen: Hier vindt digestie plaats.

• Microtubule: kleine tubulen die de vorm van de cel ondersteunen.

• Mitochondria: Organel dat verantwoordelijk voor de energie synthese, ook wel cellulair po-
werhouse genoemd.

• Nuclear membraan: Membraan in de cel welke de nucleus omgeeft.

• Nucleus: Organel dat het genetische materiaal bevat (DNA).

• Chromosomen: Georganiseerd DNA pakketje, wat gevonden wordt in de nucleus van de cel. 
Mensen hebben 23 paren chromosomen.

• Ribosomen: Een cellulair partikel dat gemaakt is van RNA en proteïnen, welke zorgt voor de 
eiwit synthese in de cel.

Een cel is de kleinste unit in een organisme. Er zijn twee verschillende soorten cellen: de prokaryoot 
( zoals cellen van bacteriën) en de eukaryoot (cellen van de mens).

De Praktische Gids | Hoofdstuk 1.  

figUUr 11. De componenten van de cel.
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De Praktische Gids | Hoofdstuk 1. 

figUUr 13. De post-translationale modificaties.

figUUr 12. Mitose is een cellulair process dat chromosomen verdubbelt en twee identieke kernen produceert als 
voorbereiding op de celdeling. 

waT is miTose?

waT zijn posT-TranslaTionele modificaTies?

Post-translationele modificaties zijn processen die een sleutel rol spelen in de regulatie van de cel 
cyclus machinerie. Deze modificaties bestaan uit: Fosforylatie (verplaatsen van fosfaat groepen 
van ATP naar een bepaalde regie van het proteïne), glycosylatie (toevoegen van suikers aan protei-
ne of lipiden), ubiquitinatie (toevoegen van ubiquitine(een klein proteine) aan een ander proteïne 
zodat deze afgebroken wordt), en andere.

Mitose is een cellulair proces dat chromosomen 
verdubbelt en twee identieke kernen produceert 
als voorbereiding op de celdeling. Meestal volgt di-
rect na de mitose de directe deling van de cel kern 
en andere cel delen. Dit vormt twee dochtercellen.
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hoofDstuk 2.  
HeT cdg geneTiscHe landscHap

De Praktische Gids | Hoofdstuk 2.  

scHrijVers: CéLIA PéREZ CERDá AND BELéN PéREZ GONZáLEZ (CENTRO DE DIAGNóSTICO DE ENFERMEDADES MOLECULARES, 
CENTRO DE BIOLOGíA MOLECULAR, CIBERER, UNIVERSIDAD AUTóNOMA DE MADRID, SPAIN).
VerTaler en reViewer: VANESSA FERREIRA, PH.D. (ASSOCIAçãO PORTUGUESA CDG E OUTRAS DOENçAS METABóLICAS RARAS 
AND MARIA ANTONIA VILASECA, PH.D. (GUIA METABóLICA, HOSPITAL SANT JOAN DE DéU, BARCELONA, ESPAñA).

crediTs: http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1449
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welke genen zijn Veranderd in de 
VerscHillende groepen Van cdg?

Ook al zijn er niet veel patiënten met CDG (omdat het een zeldzame ziekte is), toch zijn er meer dan 
50 verschillende genetische defecten of CDG types gerapporteerd. De meeste hebben een effect op 
de proteïne glycosylatie (Jaeken and Matthijs, 2009).  In de N-glycosylatie route zijn er 17 betrokken 
(haeuptle and Hermetists, 2009), 11 in de biosynthese van verschillende o-glycan typen. Er zijn 19 
gecombineerde ziekten die veroorzaakt worden door N- en O-glycosylatie of andere routes of an-
dere proteïnen die betrokken zijn in glycosylatie. Hiertoe behoren ook defecten aan COG complexen 
wat veel verschillende subunits bevat (Zeevaert et al 2008). Deze 19 ziekten bevatten ook defecten 
in de synthese van dolichol-fosfaat (Denecke et al, 2009), het defect in de ATP6V0A2-CDG, welke 
het fenotype heeft van cutis laxa type II. Een ander type wordt het Barsy syndroom genoemd (Mor-
ava et al 2008). Er zijn 3 genetische defecten beschreven over de synthese van glycosphingolipiden. 
Op de website http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim  is informatie beschikbaar over alle defecten. 
Om toegang te krijgen tot deze informatie kunt u het OMIM nummer gebruiken dat correspondeert 
aan elk CDG type. Deze nummers vindt u aan het eind van de praktische gids. Er is ook informatie 
over CDG op de website www.genetests.org.

De eerste klinische beschrijving werd gegeven door Professor Dr. Jaak Jaeken in 1980 (Jaeken etal, 
1980). De eerste enzymatisch en genetische beschrijving vond plaats in de vroege jaren 90 (Van 
Schaftingen et al, 1995).

Het meeste voorkomende type CDG is PMM2-CDG (CDG-Ia), dit wordt veroorzaakt door een muta-
tie in het PMM2 gen welke decodeert voor het fosfomannomutase enzym. fosfomannomutase is 
verantwoordelijk voor de conversie van mannose-6-P in mannose-1-P. De fosfomannomutase de-
ficentie leidt tot een verminderde GDP-mannose en Dol-P-mannose productie. Beide zijn mano-
se donoren in de biosynthese van suikerketens en oligosacchariden die aan proteïnen binden. Het 
PMM2 gen bevindt zich op chromosoom 16q13. Momenteel zijn er ongeveer 800 PMM2-CDG (CDG-
Ia) patiënten wereldwijd gediagnosticeerd. Er zijn 112 verschillende mutaties bekend in het PMM2 
gen welke de oorzaak zijn van CDG-Ia. (https://portal.biobase-international.com/hgmd/pro/genesearch.php) (Haeuptle 

and Hennet, 2009).
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figUUr 14. Het PMM2 gen bevindt zich op chromosome16q13.
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waT zijn de Voordelen om de beTrokken 
genen in cdg Te Herkennen?
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PMM2-CDG (CDG-Ia) is het meest voorkomende type CDG, maar er zijn nog minstens 50 verschil-
lende ziekten of typen die voorkomen door een defect in proteïne en/ of lipide glycosylatie. Voor een 
enkele types is er een specifieke behandeling, omdat het niks in het klinische management veran-
derd is het niet significant om het type te weten. Wanneer het type gen bekend is dat betrokken is 
in een specifiek aangedaan individu in een familie, leidt tot meer informatie voor genetisch advies. 
Bijvoorbeeld, het specifieke gen en de mutatie moeten geïdentificeerd voor dat prenatale diagnos-
tiek aangeboden kan worden. Enkele individuen zijn bekend met CDG, maar omdat ze abnormale 
transferinne glyco-analyse hebben is het genetische defect nog niet gevonden. Deze individuen zijn 
gediagnosticeerd met CDG-X, totdat een genetische basis is gevonden voor hun CDG. De weten-
schappelijke gemeenschap; inclusief medische artsen, biochemisten, biologen, erfelijkheidsleer, 
werken samen om deze onbekende gen defecten te karakteriseren. Dit doen ze door het DNA van 
de patiënten te bestuderen door een massieve sequencing techniek, een van het hele genoom of 
enkele regies welke coderen voor exonen (exon sequencing).

P.R141H en p.F119L zijn de meest voorkomende mutaties, zij representeren ongeveer 88% van de be-
schreven gemuteerde allelen; beide mutaties zijn waarschijnlijk begonnen in noord Europa (Bjursell 
et al, 1998). Dit zijn genetische veranderingen van individuen die oorspronkelijk behoren tot een 
afgezonderde populatie. De meeste individuen met PMM2-CDG zijn samengesteld heterozygoot 
voor twee verschillende mutaties. Feitelijk zijn er nooit meldingen geweest van homozygote ge-
vallen van p.R141H of andere ernstige inactiverende mutaties. Dit ondersteunt de hypothese dan 
een combinatie van twee inactiverende mutaties lethaal is in utero, de foetus zal nooit geboren 
worden (Schollen et al. 2000).

Uit de samenwerking tussen Portugal en Spanje kan geconcludeerd worden dat van de 66 patiënten 
(58 PMM2-CDG (CDG-Ia) families), 30 verschillende mutaties zijn geïdentificeerd (Brionesetal 2002) 
(Perez Bet al, 2011). Net als in de andere Caucasianisch populaties (Europa, Noord Afrika, West, cen-
traal en zuid Azië), was p.R141H de meest frequente mutatie. Deze mutatie heeft een prevalentie 
van 20,6%, dit is minder dan in andere Europese series waar 35-43% allelen gemuteerd zijn. De meest 
frequente mutaties zijn p.D65Y ( prevalentie van 10,3%) en p.T237M (prevalentie van 7,6%), terwijl 
p.F119L en p.E139K de meest frequente veranderingen zijn in Scandinavische en Franse populaties. 
Deze mutaties werden niet gevonden de patiënten van dit onderzoek. Dertien van de 30 mutaties 
die bekend zijn worden alleen bij Iberische PMM2-CDG patiënten gevonden. Het meest voorkomen-
de genotype was [p.R141H]/[p.T237M].
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waT is de rol Van een geneTiscHe adViseUr?
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Een genetische adviseur is een belangrijk lid van het medische team. Hij/zij zorgt voor patiën-
ten en families die een risico lopen voor of aangedaan zijn door genetische aandoeningen zoals 
CDG. De adviseur biedt advies over de risico’s van herhaling van de ziekte, de mogelijkheden van 
prenatale diagnose en verschillende technieken die reproductie assisteren. Genetische adviseurs 
informeren families dat de meeste CDG’s autosomaal recessief zijn. Dit betekend dat beide ouders 
dragers zijn van de ziekte maar hier geen last van hebben. De ouders hebben per zwangerschap 
een kans van 25% om een aangedaan kind te krijgen. Prenatale genetische diagnostiek kan bepa-
len of de foetus in een zwangerschap aangedaan is door een specifiek genetisch defect. Om pre-
natale diagnostiek uit te voeren is het van belang dat men voorafgaand de mutaties in de ouders 
en het aangedane familie lid kent. Dan is het mogelijk om het DNA van de foetus te bestuderen en 
te analyseren of de foetus een van de mutaties draagt. Het bestuderen van de ouderlijke genen 
maakt het mogelijk om het karakter en de validiteit van de genetische informatie vast te stellen. 
Het is bruikbaar, wanneer de mutatie van het aangedane individu en die van de ouders bekend 
is, hebben de ouders genoeg tijd om over een volgende zwangerschap na te denken. Het is mo-
gelijk om een prenatale diagnose te stellen, door de genen van de foetus te bestuderen of door 
een pre-implantatie. Hier worden de genen van de embryo’s geanalyseerd en dan worden alleen 
embryo’s geïmplanteerd die geen mutaties dragen.

figUUr 15. De meerderheid van de CDGs zijn autosomaal recessief. De ouders zijn dragers van de ziekte, maar zijn niet 
aangedaan. De kans op een baby die aangedaan is, is elke zwangerschap opnieuw 25%.
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Hoe HelpT TecHnologie in HeT Vinden 
Van nieUwe cdg genen?

waT is de besTe mediscHe zorg Voor
een indiVidU en zijn/Haar familie?
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CDG wordt geclassificeerd in twee verschillende groepen: CDG type I en CDG type II, dit is afhanke-
lijk van de analyse van het  glycosylatie profiel van sialotransferrine. Ook al weet men of het type I 
of type II is, identificeert dit niet de genetische defecten. Wetende welk gen aangedaan is, wanneer 
het nog niet geïdentificeerd is, is een zeer complexe taak, omdat men vermoed dat er zo’n 300 ge-
nen betrokken zijn en nog maar van 20% bekend is dat ze erbij betrokken zijn in geidentificeerde 
CDG typen. Gebruik maken van genotypering of SNP arraysen en volledige genoom of volledige 
exome sequencing zou ons meer informatie kunnen geven. Het zou optimaal zijn wanneer de bio-
chemie van elk van deze nieuw geidentificeerde genen uitgewerkt zou worden, dit helpt ons de cel 
biologie te begrijpen. Misschien vinden we zo nieuwe therapeutische mogelijkheden (Kuhlenbau-
mer et al 2011).  

Dit werk kan zeer duur zijn om uit te voeren, des al niet te min wordt genetisch sequencing meer 
efficiënt en minder duur. Met de coöperatie van artsen, patiënten en onderzoekers, ontstaat ere en 
heldere toekomst voor het onderzoek over CDG.  

Wanneer men een patiënt ontmoet waarvan wordt verdacht dat hij / zij CDG heeft, moet aan het 
volgende gedacht worden:

• Een gesprek met de ouders, waar ook de klinische geschiedenis van de patiënt besproken 
wordt en de familie geschiedenis;

• Een fysiek onderzoek: gewicht, lengte BMI en vitale tekens;

• Complementaire laboratorium evaluaties die testen bevatten die specifieke orgaan systemen 
waarderen, zoals de nier of de lever. Daarnaast moeten ook getest worden op CDG  en welk type 
CDG present is. De diagnose en het management plan is gebaseerd op de klinische historische 
informatie, het fysieke onderzoek, resultaten van laboratorium testen en additionele testen, 
zoals imaging. Het medische team moet informatie verschaffen, wanneer bekend, over het 
natuurlijk verloop van de ziekte, de prognose en behandeling, wanneer behandeling mo-
gelijk is. De informatie die van de patiënt verkregen is heeft hopelijk op de lange termijn 
een voordelig effect op de medische gemeenschap. Zodat de ziekte beter begrepen wordt.
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weTen we of cdg meer in eUropa 
VoorkomT dan in andere landen?
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CDGs zijn een snel groeiende genetische ziekte familie met een relatief recent karakter. Tijdens de 
90er jaren vond een toenemende identificatie en diagnose van verschillende genetische defecten 
die een effect hebben op de glycosylatie plaats. Dit was een groeiende groep patiënten waarbij de 
primaire oorzaak onbekend was. In Europa, met dan aan de moeite en toewijding van Professor 
Jaak Jaeken en Professor Gert Matthjis, werden twee belangrijke projecten gevestigd: EUROGLY-
CAN en  EUROGLYCANET, gefinancierd door de Europese Commissie van 2000 tot 2009.  Beide ver-
sterkte de vroege diagnose van CDG, door het aanbieden van diagnostische gereedschappen voor 
screening, expert analyse en verhoogde op die manier het besef. Tegen het einde van 2009, bestond 
het netwerk uit 29 participerende klinische- en basis onderzoekscentrums van 17 landen en vestigde 
verwijzende laboratoriums in de Europese centrums. Op het zelfde moment integreerde EUROGLY-
CAN en EUROGLYCANET onderzoeksactiviteiten in het veld en werkte ze aan de ontwikkeling van 
CDG therapieën en gerelateerde aandoeningen.

Het ultieme doel van het project was het mogelijk maken van een precieze diagnose voor alle CDG 
gevallen. Om een complete inventaris van de enzymatische defecten die proteïne glycosylatie defec-
ten veroorzaken en om therapeutische gereedschappen om CDG mee te behandelen aan te reiken.  

In de VS zijn onderzoek en  klinische groepen betrokken in  vroege diagnose en management van 
individuen met CDG, ze werken samen met Europese groepen. Dit netwerk draagt bij aan de vroege 
diagnose van vele patiënten, en het zou de voornaamste rede kunnen zijn waarom er nu meer CDG 
patiënten zijn in Europa. Feitelijk is PMM2-CDG een panetnische ziekte, patiënten kunnen een Eu-
ropese, Noord of Zuid Amerikaanse, Aziatische of  van een andere continent oorsprong hebben.

Geographical presentation of the EUROGLYCANET network

figUUr 16. The EUROGLYCANET: een Europees netwerk dat zich bezig houdt met  congenitale disorders of glycosylation.” 
(Eur J Hum Genet 13(4): 395-7).
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koolHydraTen, saccHaride of sUikers

inTrodUcTie

glycosylaTie

De chemische formule voor elke suiker is Cm (H2O)n. Koolhydraten zijn de voornaamste bron voor 
energie. Meer dan 56 % van de energie ontvangt het lichaam van koolhydraten, de rest is afhankelijk 
van proteïnen en vetten.

Koolhydraat ( ook wel bekend als sacchariden of suikers) moleculen worden gekoppeld aan pro-
teïnen, lipiden of andere organische moleculen. Dit gebeurt in een specifieke cellulaire omgeving. 
Dit proces wordt glysosylatie genoemd. Er zijn honderden enzymatische stappen betrokken in de 
glycosylatie route. In de natuur heeft een geglycosyleerd proteïne meerdere complexe koolhydra-
ten gekoppeld aan de proteïne structuur.

De Praktische Gids | Hoofdstuk 3.  

figUUr 17. De suikers hebben structurele (glucose) of energetische (sucrose) functies.

waarom is glycosylaTie belangrijk?

De correcte overdracht van polysacchariden of suikerketens naar proteïnen of lipiden is essentieel 
voor hun biologische functie. Daarnaast fungeren de suiker ketens als biologische signalen voor 
cel-cel communicatie, intracellulaire signaal geving, proteïne vouwing of het doelstellen van prote-
inen. Gezien het algehele belang van glycosylatie is het niet verassend dat wanneer de glycosylatie 
machinerie verstoord raakt, dit kan leiden tot multisystemische- en serieuze ziekten.
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figUUr 19. Er zijn twee typen protein glycosylatie mogelijkheden: N-glycosylatie en O-glycosylatie

figUUr 18. De glycoproteine en hun functies. 

Typen glycosylaTie

Afhankelijk van de manier waarop koolhydraten of suikers gebonden worden aan proteïne, zijn er 
twee typen proteïne glycosylatie: N-glycosylatie en O-glycosylatie. De N-gebonden oligosacchari-
den worden altijd toegevoegd aan een aminozuur  dat asparagine (ASN) wordt genoemd. De O-ge-
bonden glycosylatie wordt gekarakteriseerd door het samenvoegen van een polysaccharide aan 
een target aminozuur dat serine of threonine genoemd wordt. Er kan ook een monosaccharide ge-
bonden worden aan een van deze aminozuren.
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Hoe Veel casUssen Van cdg 
zijn wereldwijd bekend?

We hebben geen exacte figuren, maar wel het gepubliceerde case figuur van ongeveer 600 N-gly-
cosylatie deficiënties. Er zijn veel meer patiënten gerapporteerd met een O-glycosylatie ( multi-
ple exostose, Walker-Warburg syndroom, spier-oog brein ziekte) maar wederom is het moeilijk om 
exacte figuren te verkrijgen. Wanneer we de getypeerde en ongetypeerde CDG I soorten samen 
voegen, komt dit neer op een incidentie van 1 op 5000 geboorten. Dit is een minimum bepaling

scHrijVer: JAAK JAEKEN, M.D., PH.D. (CENTER FOR METABOLIC DISEASE, KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, BELGIUM)

hoofDstuk 3.1.  
kliniscHe neUrologiscHe problemen

scHrijVer:  JAAK JAEKEN, M.D., PH.D. (CENTER FOR METABOLIC DISEASE, KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, BELGIUM).
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aTaxia

beroerTe

Ataxia is a consequence of brain disease, particularly of the cerebellum, causing a lack of coordina-
tion of limb movements and of regulation of body posture. There is no specific medication to treat 
ataxia. Mechanical aids such as walkers or adapted utensils may be helpful. Since there is no ame-
lioration of the brain disease in CDG, no significant improvement of the ataxia is to be expected.

• Wat zijn de verschillen tussen beroertes en epilepsie? 
Beroertes (of convulsie) zijn ongecontroleerde (onvrijwillige) bewegingen die een deel zijn van 
vele soorten epilepsie. Feitelijk vertonen sommige vormen van epilepsie geen beroertes maar 
alleen verlies van bewustzijn.

• Helpt een ketogenisch dieet mee aan de behandeling van epilepsie in CDG patiënten? 
Een ketogenisch dieet is een moeilijk dieet dat enkel door zeldzame CDG patiënten geprobeerd 
is, die ongecontroleerde epilepsie ondervonden ondanks gebruik van medicatie. Het moet be-
sloten worden door de behandelende arts en werkt niet voor het klassieke PMM2/CDG (CDA-Ia). 
Bij deze patiënten kan epilepsie gecontroleerd worden door medicatie.

beroerTe-acHTige episoden:

• Wat zijn beroerte-achtige episoden? 
Een beroerte-achtige episode is een acute gebeurtenis die erg veel lijkt op een beroerte. Een 
beroerte is een plots verlies van bewustzijn ten gevolge van een acute vasculaire verstoring die 
veroorzaakt wordt door een ruptuur van een arterie in de hersenen of een verstopping door een 
bloedstolsel (embolisme of trombose). we vermoeden dat in CDG deze episodes veroorzaakt 
worden door een lokale voorbijgaande verdikking van het bloed. Het presenteert zich op ver-
schillende manieren: slaperigheid, gebrek aan reactie, subcoma, coma, verlies van visie, paraly-
se aan een kant (hemiparese of hemiplegia genoemd) of paralyse aan beide kanten. 

• Wat is het verschil tussen een beroerte-achtige episode en een beroerte? 
Een beroerte is een vasculair probleem; een beroerte-achtige episode heeft de klinische verschij-
ning van een vasculaire gebeurtenis. Een aanval is de expressie van een abnormale eclectische 
activiteit in de hersenen, maar het kan veel op een beroerte lijken beroerte. Andere woorden 
voor aanvallen zijn epilepsie en convulsie. 

• Wie heeft er een verhoogde kans op een beroerte-achtige episode en wanneer treden 
deze op?
Aanvankelijk dachten we dat tieners de meeste kans hebben op  beroerte –achtige episodes, 
daarentegen, zijn ze ook bekend in jonge kinderen.  Deze episodes treden meestal op na aanlei-
ding van een infectie (viraal of bacterieel); daarom gaan deze episoden vaak samen met koorts

Alle PMM2-CDG (CDG-Ia) patiënten hebben een verhoogd risico op trombose omdat hun bloed-
plaatjes sneller geneigd zijn om aan elkaar te plakken of aan de wand van het bloedvat te blijven 
plakken. Voor andere CDG patiënten is dit risico op beroerte-achtige episode ook verhoogd, 
maar dit is nog niet formeel bewezen omdat er maar enkele van deze patiënten bekend zijn.
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perifere neUropaTHie

cerebellaire aTrofie of Hypoplasie

• Wat is perifere neuropathie?
Perifere neuropathie betreft een afwijking van de perifere zenuwen. Als consequentie ontwik-
kelt de patiënt een verminderde spier sterkte en bewegingsmoeilijkheden. In CDG-Ia ontwik-
kelt de perifere neuropathie zich rond het eerste levensjaar, het neigt te stabiliseren in de late 
jeugd en volwassenheid.

• Hoe wordt het vast gesteld?
Er is een afname of verdwijning van de osteo-tendineuze reflexen, verminderde spierkracht en 
atrofie. Neurofysiologische studies waaronder electromyografie en neurografie bevestigen 
de diagnose.

• Wat is cerebellaire atrofie of hypoplasie?
Een frequente klinische manifestatie die aangetroffen wordt in CDG patiënten, vooral die met 
PMM2-CDG, is een defect in de formatie van het cerebellum, hypoplasie genoemd. Het cerebel-
lum is klein en amper gedifferentieerd. Daarnaast, is er volume verlies door neuronaal verlies 
en reactieve gliositis in het aangedane individu aangetoond door histopathologie en neuroima-
ging. Dit suggereert dat hypoplasie en/of cerebrale atrofie cerebrale ataxie veroorzaak bij CDG.

• Waarom schudden CDG patienten zo veel als zij moe zijn?
De meeste CDG patiënten lijden aan cerebellaire ataxie. Dit is een consequentie van een storing 
in het cerebellum. Motorische ontwikkeling is vertraagd, er is hypotonie en disevenwicht. Wan-
neer men normaal ontwikkelende kinderen vergelijkt met kinderen met CDG, is te concluderen 
dat kinderen met CDG vertraagd zijn in hun ontwikkeling. Dit in het bereiken van controle van 
het hoofd, zitten zonder assistentie en lopen. Een andere manifestatie van cerebellaire ataxie 
is een intentie tremor. Normaal gesproken neemt de tremor toe tijdens intensieve oefeningen 
door vermoeidheid van de spieren. 
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• Zijn er blijvende effecten? 
Deze episodes kunnen uren, dagen en soms zelfs nog langer duren. Deze episodes zijn echter 
kort durend en het aangedane individu herstelt naar het voorgaande functionele level.

• Welke actie moeten de ouders uitvoeren tijdens zo’n periode? 
Wanneer een kind een beroerte-achtige episode ondergaat, moeten de ouders de behandelen-
de arts vragen om het kind zo snel mogelijk te onderzoeken. Zodat er zo snel mogelijk een di-
agnose gesteld kan worden. Ook om de geschikte metingen uit te voeren, o.a. koorts controle, 
hydratatie en schatting voor infectie wanneer nodig.

• Bestaat er aanbevolen therapie die helpt om deze episodes te voorkomen?
Medische behandeling en preventie is mogelijk maar de behandelende arts beslist over 
de behandeling.
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• Waarom hebben kinderen met CDG moeite met concentreren wanneer zij een activiteit 
uitvoeren, bijvoorbeeld zwemmen of studeren? 
Individuen met CDG hebben een milde tot ernstige cognitieve disfunctie, dit is afhankelijk van 
hun type CDG en andere factors. Een cognitieve disfunctie gaat vaak gepaard met een korte 
concentratie en een schrale prestatie op school. Doordat de CDG patiënt een combinatie van 
fysieke beperkingen en cognitieve moeilijkheden ondervindt, kan het lastiger voor ze zijn om 
deel te nemen aan sport  dan voor hun leeftijdsgenootjes.

hoofDstuk 3.2.  
gasTroinTesTinaal
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failUre To THriVe

gasTro- oesofageale reflUx

• Mijn zoon eet niet, drinkt met moeite alleen uit de fles. Hij heeft bijna geen eetlust en 
braakt frequent. Wat moet ik doen? 
CDG wordt vaak geassocieerd met failure to thrive in kinderjaren en vroege jeugd. Het wordt 
gekarakteriseerd door een laag percentage van gewicht en lengte, te laag voor de leeftijd. Wan-
neer failure to thrive niet behandeld wordt kan het geassocieerd worden met ondervoeding. De 
oorzaak hiervan in CDG wordt nog niet goed begrepen en  lijkt multi-factorieel te zijn.

Behandeling bestaat uit hypercalorische voeding die uit kleine hoeveelheden bestaat, maar 
een grote hoeveelheid calorieën en nutriënten bevat. Wanneer dit niet voldoende is, worden 
enterale formules gebruikt om het dieet aan te vullen. Bij sommige kinderen kan een naso-
gastrische tube of gastrostomie de voeding verbeteren en de stress in de familie verminderen. 
Elementaire formules kunnen bruikbaar zijn in de eerste levensjaren, wanneer er ondervoeding 
en/ of een significante gastro- oesofageale reflux is.

• Wat is gastro- oesofageale reflux?
Gastro- oesofageale reflux (GER) is een belangrijke factor die gerelateerd is aan failure to thri-
ve. Onvrijwillig komt de maaginhoud terug in de mond, meestal na het eten. Het gebeurt bij 
18% van de gezonde kinderen die borstvoeding ontvangen, maar bij kinderen met neurologische 
symptomen en hypotonie komt het vaker voor. Wanneer dit vaker en intenser voorkomt kan 
het de afweer capaciteit van de oesofageale musus aantasten, dit zorgt voor RGE (ERGE). Dit 
kan subtiele symptomen veroorzaken of opvallende symptomen. Typische symptomen zijn on-
der anderen: regurgitatie, braken, kolieken, prikkelbaarheid, huilen,failure to thrive, pijn op de 
borst, bloed tijdens het braken. Andere atypische symptomen omvatten chronisch respiratoir 
processen, herkauwen, tandheelkundige aandoeningen.

Door GER wordt de oesofagus bloot gesteld aan het maagzuur, dit zorgt voor een mucosa irrita-
tie (oesofagitis). Oesofagitis manifesteert zich door pijn en irritatie die geassocieerd gaat met 
eten, daarom wijzen de zuigelingen het eten af. Behandeling bestaat uit posturale maatregelen; 
het vermijden van liggen na het eten en het hoofd van het bed opheffen. Voorkom irriterend 
voedsel en overweeg het verdikken van de textuur van het voedsel (hypoallergenische of ele-
mentaire formules voor zuigelingen). Medische behandeling bevat antacides, maarzuur onder-
drukkers en prokinetica. Wanneer deze behandeling niet werkt, zal een chirurgische ingreep 
(Nissen) noodzakelijk zijn.

Een Nissen fundoplicatie kan uitgevoerd worden bij kinderen die nog steeds symptomen hebben 
na dat het medische management niet succesvol was. Er moet wel overleg worden met de fa-
milie en de behandelende arts. De Nissen fundoplicatie is een operatie die vaak gebruikt wordt.

• Wat is een gastrostomie en in welke situaties wordt het gebruikt?
Bij een gastronomie wordt er een buis in de maag in gebracht door de abdominale wand. Het is 
een behandelingsoptie om een patiënt te voeden die niet door de mond kan eten ( door dysp-
hagie) of bij een patiënt die inadequaat oraal eet. Het is een veilige methode vooral in situaties 
waar er langdurig gebruik gemaakt moet worden van een nasogastrische tube (NGT). Het voor-
komt de meest voorkomende  typische complicaties, onder andere obstructieve en frequente 
vervanging. Voor verzorgers is het makkelijk om hiervan gebruik te maken.
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Een ander oorzaak van voedsel weigering en wanneer met een gastrostomie kan overwegen is 
dysphagie (moeilijk slikken). Dit komt vaak voor bij kinderen die een neurologisch defect hebben 
en hypotonie. Symptomen bestaan uit hoesten tijdens de maaltijden, herhaaldelijke respira-
toire moeilijkheden en failure to thrive.  Behandelingsopties bestaan uit verdikken en/ of darm 
voeding (nasogastric tube of gastrostomie).

proTeine-Verliezende enTeropaTHie:

• Wat is proteïne- verliezende enteropathie?
Proteïne- verliezende enteropathie (PLE) wordt gekarakteriseerd door een extreem verlies van 
proteïnen door de stoelgang en een verlaagd proteïnen plasma level. Het gebeurt in MPI-CDG 
(CDG-Ib) en een paar andere zeldzamere CDG typen.

Het meest relevante symptoom van PLE is oedeem door hypoproteinemie (proteïnen levels in 
het bloed zijn verlaagd). Sommige patiënten hebben ook diarree en abdominale pijn. Alfa-1-an-
titrypsine zal in de stoelgang gemeten moeten worden om de PLE diagnose te kunnen stellen. 
Men vermoed dat proteïne- verliezende enteropathie ontstaat door een disfunctie die veroor-
zaakt wordt door een disfunctioneren van de cellulaire synthese. 

De behandeling van PLE is ondersteunende zorg, vloeistof en soms proteïne/ albumine infusies. 
Bij patiënten die lijden aan PMI-CDG (CDG-Ib) kan dit klinische probleem verbeteren na toedie-
ning van mannose. Aangedane kinderen komen bij, hebben stabiele glucose levels en een ver-
minderde proteïne- verliezende enteropathie. Het langtermijn klinische verhaal van individuen 
met PMI-CDG (CDG-Ib) die behandeld worden met mannose is nog niet bekend.
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• Waarom zijn de transaminases hoog? Hoe worden ze weer normaal? Hoe worden transa-
minases gedetecteerd? Wat is op het moment de behandeling?
In CDG zijn verschillende multisystemen aangedaan, hieronder vallen organen en structuren. 
Een van deze organen is de lever. De mate van transaminases in het bloed reflecteert de afbraak 
van lever cellen. Gelukkig heeft de lever veel reserve, hoge transaminase levels moeten waarge-
nomen worden maar worden goed getolereerd. In de meeste CDG gevallen stijgen en dalen de 
transaminases. Wanneer de kinderen ouder worden, worden de levels normaal, maar kunnen 
ze weer stijgen als de kinderen ziek worden. Er zijn aangedane individuen die een langere tijd 
problemen hebben met de verhoogde transaminases. Bij sommige types CDG van aangedane 
personen kan er een vergrote lever zijn, fibrose en problemen met de galgangen. Voor de lever 
is er momenteel effectieve therapie, behalve voor de MPI-CDG (CDG-Ib) patiënten, waar orale 
mannose behandeling momenteel als standaard zorg beschouwd wordt.

• Is CDG een groep van de aangeboren metabole defecten waarbij de lever betrokken is? 
De lever is niet bij alle CDG patiënten betrokken, maar in de meeste CDG types wordt een ver-
hoogde transaminase vaak gevonden.
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hoofDstuk 3.4.  
nier

aUTHeUr: MERCEDES SERRANO, M.D., PH.D. (NEUROLOGY DEPARTMENT HOSPITAL SANT JOAN DE DéU, BARCELONA, SPAIN).

welke sympTomen worden er in de nieren 
aangeTroffen bij cdg paTiënTen?

Bij zuigelingen en kinderen kan men bilateraal hyperechogenische nier signalen  ( een verhoogd 
signaal in de nier, wat men met echografie kan zien) aantreffen, dit kan bij verschillende medische 
ziekten gezien worden, waar metabole ziekten er een van is. Renale abnormaliteiten (abnormale 
renale anatomie) wordt zeldzaam gezien bij kinderen met PMM2-CDG (CDG-Ia) en is nog nooit ge-
rapporteerd bij volwassenen.

In individuen die lijden aan PMM2-CDG worden frequent toegenomen signalen gevonden in echo-
grafische beelden van de nier, deze corresponderen met cysten en microcysten (hele kleine cysten), 
met een behouden nier functie. Aan de andere kant zijn er zeldzame anadotische rapporten van pa-
tiënten met PMM2-CDG (CDG-Ia) met een nefrotisch syndroom, een probleem waar proteïnen ver-
loren worden in de urine en schade kunnen brengen aan de glomerulus ( een belangrijk functioneel 
element van de nier), dit betekend dat er een specifieke behandeling nodig is.  Nefrotisch syndroom 
kan verschijnen als oedeem (zwelling van de handen en voeten).
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scHrijVer:  JAAK JAEKEN, M.D., PH.D. (CENTER FOR METABOLIC DISEASE, KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, BELGIUM).

• Zijn lage plaatjes gerelateerd aan CDG?
Lage plaatjes zijn niet gerelateerd aan CDG.

• Is het gevaarlijk om aspirine aan een CDG patiënt te geven? Of andere anti- inflammatoi-
re middelen?
Meestal is het niet gevaarlijker  om aspirine of een andere anti-inflammatoir middel aan een 
CDG patiënt te geven dan aan een persoon die niet aangedaan is. Een lage dosis aspirine kan 
zelfs als preventieve therapie gegeven worden bij patiënten met frequente beroerte-achtige 
episodes. Wanneer hier mee begonnen moet worden en in welke dosis moet door de behande-
lende arts besloten worden.

• Wat moet gecontroleerd worden wanneer een CDG patiënt een operatie moet ondergaan?
Bloedplaatjes aantal, de functie van de bloedplaatjes en coagulatie / anticoagulatie factoren, inclu-
sief de coagulatie cascade, Proteine C, Proteine S en anti-thrombine III moeten gemeten worden.

• Wat  zijn de signalen van veneuze trombose (DVT)?
DVT is de formatie van een bloedstolsel in een diepe veen, meestal in een been. Het kan voor 
pijn en zwelling zorgen. Het bloedstolsel kan ook los komen van de vaatwand en naar andere 
organen stromen en hier schade veroorzaken, bijvoorbeeld in de longen.

• Hoe kunnen bloeding aandoeningen ontstaan en onderhouden worden?
De klinische signalen van een bloeding aandoening hangt af van de plaats van de bloeding. Bij-
voorbeeld, wanneer er een bloeding optreedt in het brein, kan het verlamming veroorzaken, 
toevallen en/of verlies van bewustzijn. Sommige individuen met bloeding aandoeningen heb-
ben overmatig bloed verlies tijdens een chirurgische ingreep of tijdens een tandheelkundige in-
greep. Daarom zal de arts of de tandarts op de hoogte moeten zijn van deze mogelijkheid zodat 
de bloeding beheerd kan worden wanneer deze optreedt.

• Welke coagulatie factoren moeten er gemeten worden en hoe vaak?
De coagulatie factoren die het meest afgenomen zijn in PMM2-CDG (CDG-Ia) zijn factor XI, an-
tithrombine III, Proteïne C en Proteïne S. Het is niet nodig om deze factoren regelmatig te me-
ten, omdat zij niet veel veranderen in de kinderjaren. In volwassenen neigen de factoren toe te 
nemen en worden ze zelfs normaal.
De schildklier secreteerd schildklierhormonen die heel belangrijk zijn voor veel functies, vooral 
groei en psychomotorische ontwikkeling.
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endocrinologie
scHrijVer:  JAAK JAEKEN, M.D., PH.D. (CENTER FOR METABOLIC DISEASE, KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, BELGIUM).

THyroid fUncTie 

De schildklier secreteerd schildklierhormonen die heel belangrijk zijn voor veel functies, vooral groei 
en psychomotorische ontwikkeling.

• Waarom zijn schildklier functie testen vaak afwijkend bij kinderen met  PMM2-CDG (CDG-Ia)? 
Omdat de transporteur voor schildklier hormonen (TBG: thyroxin binding globulin) geglyco-
syleerd is.

• Hoe wordt de functie van de schildklier getest? 
Door het meten van schildklier hormonen in het bloed.

• Wordt er een geneesmiddel aanbevolen aIs er een probleem is met de schildklier? 
Deze patiënten worden niet behandeld om dat het actieve hormoon meestal normaal is. Het 
hormoon dat door TBG getransporteerd wordt is niet actief. Een endocrinoloog zal bepalen 
wanneer er behandeling nodig is.

groei Hormoon 

 • Moet er groeihormoon gegeven worden en wanneer?
Normaal dient er geen groeihormoon gegeven te worden, er is namelijk geen tekort aan groei-
hormoon, er zijn zeldzame uitzonderingen.

• Is het mogelijk om groeihormonen te geven wanneer er groei problemen zijn? Wat ge-
beurt er wanneer de CDG patiënt groei problemen heft maar wanneer de plasma levels 
van deze hormonen niet afwijken?
De patiënt kan een kleine lichaamsbouw hebben.

• Is het mogelijk om de goed keuring te krijgen van het Ethische Comité, gezien het feit 
dat een laag plasma level groeihormonen de eerste toestand is om goedkeuring te krijgen?
De EC zal geen goedkeuring geven wanneer de groeihormoon testen normaal zijn.

• Gezien het feit dat veel hormonen geglycolyseerd worden of getransporteerd worden 
door een geglycosyleerd proteïne, wat is dan het effect op de puberteit en de hormonale 
veranderingen in CDG patiënten? 
Een consequentie hiervan is dat in sommige aangedane individuen, zoals die met PMM2-CDG 
(CDG-Ia), er bijna geen of geen puberale ontwikkeling plaats vindt.

• Zullen er stemmingsveranderingen en houdingsveranderingen optreden tijdens de puberteit?
De veranderingen in stemming en houding zijn over het algemeen niet verschillend van niet 
aangedane pubers. 
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bloed sUiker leVels en Hypoglycemie

• Hebben CDG patiënten normaal lage bloedsuiker levels?
Nee, behalve bij MPI-CDG (CDG-Ib)
Wat zijn de symptomen van een lage bloed glucose?
Dit kan zich manifesteren als slaperigheid of zelfs het verlies van bewustzijn. Andere mogelijke 
symptomen zijn zenuwachtigheid of toevallen.

• Hoe wordt dit behandeld?
Allereerst moet bepaald worden of de bloedglucose daadwerkelijk laag is (doormiddel van een 
goed werkende glucometer). Behandeling bestaat uit het drinken van een glucose bevattende 
drank, oraal (als het kind kan drinken) of door glucose intraveneus toe te dienen (dit gebeurt in 
een ziekenhuis).

• Heeft hyperinsulisme een effect op mijn kind? Hoe wordt het aangetoond?
 Bij MPI-CDG (CDG-Ib) kan hyperinsulinisme lage  bloedglucose levels teweeg brengen. Wanneer 
er insuline levels aangetoond worden die in verhouding tot de bloedglucose levels te hoog zijn 
spreekt men van hyperinsulinisme. 
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opHTHalamiscHe manifesTaTies in cdg

scHrijfsTer:  DAISY RYMEN, M.D., PHD STUDENT CONCERNING CDG (CENTER OF HUMAN GENETICS – PROF GERT MATTHIJS 
LABORATORY, CATHOLIC UNIVERSITY OF LEUVEN, BELGIUM).

 inTrodUcTie

Oogheelkundige abnormaliteiten worden vaak aangetroffen bij patiënten met CDG. De frequent 
gerapporteerde bevindingen worden in tabel 1 getoond. 

table 1: oculaire bevindingen bij cDg

scheel zien

retinitis pigmentosa
nystagmus

refractieve afwijkingen
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Om deze oogheelkundige abnormaliteiten te begrijpen is het belangrijk om een basis kennis van 
ons zicht te hebben. Wat gebeurt er wanneer we naar een object kijken? Aller eerst bewegen we 
onze ogen om het object te fixeren. Om dit te bereiken moeten onze extraoculaire spieren op een 
extreem gecoördineerde manier samen werken. Ze kunnen deze moeilijke taak bereiken onder het 
commando van het cerebellum (Figuur 20).

figUUr 20. we bewegen eerst onze ogen om een object te fixeren. Om dit te kunnen bereiken moeten onze extra-oculaire spieren 
op een extreem gecoordineerde manier samenwerken. Het cerebellum zorgt ervoor dat ze deze lastige taak kunnen bereiken.
crediTs: - http://www.marineyes.com/anatomy/muscles.html 
- http://www.psywww.com/intropsych/ch02_human_nervous_system/cerebellum.html 

figUUr 21. De retina, een dunne laag van zeer gespecialiseerd weefsel (fotoreceptoren) achter in het oog.
crediTs: webvision: The Organization of the Retinal and Visual System. Edited by Helga Kolb, Eduardo Fernandez, and Ralph Nelson.

Hierna wordt het object geprojecteerd op de retina, een dunne laag van zeer gespecialiseerd weef-
sel (fotoreceptoren) achter in het oog. De macule (hier wordt het beste beeld bereikt) ligt in het cen-
ter van de retina. Wanneer we een object fixeren, projecteren we het object in de macula. Wanneer 
het brein het beeld dat ontvangen wordt door twee ogen correct interpreteert, is visie mogelijk. Dit 
geeft ons diepte perceptie. Wanneer de informatie van beide ogen niet correleert, zal het brein de 
visie van een oog onderdrukken en zo gaat de diepte verloren. (figuur 21)
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scHeelzien

Scheelzien is een abnormaliteit van het oculair uitlijnen. Normaal kijken beide ogen in dezelfde 
richting. Bij een kind die scheel ziet is dit niet het geval. Het oog kan in elke richting afdwalen 
(tabel 2). Scheelzien kan in een oog aanwezig zijn, maar ook in beide ogen. Deze aandoening kan 
onderbroken of constant zijn. Wanneer een kind voor de eerste 3 maanden scheel ziet, kan het 
spontaan genezen.

Er zijn twee hypotheses geformuleerd waarom scheelzien optreedt in CDG patiënten: 

      1. Het kan een deel zijn van de algemene spierzwakte, bijvoorbeeld; de spier is te zwak om de 
goede positie aan te nemen.

      2. Als een consequentie van de cerebellaire hypoplasie, bijvoorbeeld; de spier ontvangt niet het 
correcte commando.

Symptomen

Wanneer scheelzien onderbroken is, kan het kind dubbel zien ondervinden (diplopia).
Wanneer scheelzien constant is en er met geen behandeling gestart wordt, zal het kind geen diepte 
meer zien. Omdat het brein de beelden van het divergerende oog onderdrukt zal het oog functio-
neel blind worden (amblyopia). 

Behandeling

Scheel zien kan gecorrigeerd worden wanneer er op jonge leeftijd met behandeling wordt gestart: 
bril, oog lapjes en wanneer dit faalt, chirurgie (Figuur 22). Wanneer er functie verlies opgetreden is 
(verlies van diepte of een lui oog), kan chirurgie de functie niet herstellen. Dan bestaat de chirurgie 
uit een cosmetische ingreep. 
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table 2: classification

esotropia

exotropia

hypertropia
crediTs: http://emedicinehealth.com/script/main/art.asp?articlekey=138809&ref=128558
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figUUr 22. 
crediTs: Burton J, KushnerMD. Perspective on strabismus2006. ArchOphthalmol.2006Sep;124(9):1321-6.

reTiniTis pigmenTosa

Retinitis Pigmentosa veroorzaakt de progressieve degeneratie van de retina waarna verlies van vi-
sie optreedt. Het omschrijft het verlies van fotoreceptoren met pigment afzettingen in de retina. 
Men mag aannemen dat Retinitis Pigmentosa in CDG patiënten veroorzaakt wordt door een glyco-
sylatie defect in delen van de retina

De degeneratie begint aan de buitenkant van de retina en beweegt zich richting het centrum, de 
macula (Figuur 23). Aanvankelijk is alleen de perifere visie verminderd, dat leidt tot tunnel visie. Dit 
betekend dat de patiënt alleen dingen kan zien die recht voor hem gebeuren, en niet de dingen die 
naast hem plaats vinden. Men kan dit vergelijken met het kijken door een nauwe buis (Figuur 23). 
Wanneer de ziekte zich uitbreidt kan ook het midden van de visie afnemen, dit leidt tot een afgeno-
men zicht en uiteindelijk blindheid. Momenteel hebben de volwassen die bekend zijn met PMM2-
CDG (CDG-Ia) een afgenomen nacht zicht, maar hun overdag is hun zicht nog functioneel.

Symptomen

Her eerste klinische symptoom van Retinitis Pigmentosa is nachtblindheid, dit is gerelateerd aan 
het verlies van fotoreceptoren. Daarna komt een progressief verlies van de randvisie, wat leidt tot 
tunnel visie (Figuur 23). Aanvankelijk zijn de patiënten en hun verzorgers zich niet bewust van dit 
probleem, omdat er geen functionele impact is. Het is belangrijk om te onthouden dat nachtblind-
heid en verlies van randvisie kan leiden tot onrust, omdat de patiënt zich niet bewust is van wat er 
om hem heen gebeurt. Uiteindelijk kan de ziekte leiden tot een verlies aan visie of blindheid, hoewel 
niet alle patiënten dit stadium ontwikkelen.
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nysTagmUs
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Er kan  Photofobie (wanneer licht de ogen stoort) en staar (troebel worden van de les) ontwikkelen. 
Omdat staar leidt tot een verminderd centraal blikveld dient dit door middel van chirurgie verhol-
pen te worden. 

Behandeling

Er bestaat geen behandeling die bewezen is. 

Nystagmus is een ritmische, ongecontroleerde beweging van een of beide ogen. Het kan continu of 
met golven voorkomen. Het kan ook uitgelokt worden door manoeuvres (bepaalde hoofd posities, 
staren in een bepaalde richting,...). Men kan veronderstellen dat bij patiënten met CDG, nystagmus 
wordt veroorzaakt door een verstoorde input van het cerebellum.

figUUr 23. Retinitis Pigmentosa veroorzaakt de progressieve degeneratie van de retina met daar op volgend blindheid.
crediTs: http://foranyeyes.blogspot.com/2011/05/tunnel-vision.html
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Symptomen

Als het de patiënt niet lukt om een object te fixeren, kan hij of zij last hebben van een onduidelijk 
zicht. Een patiënt kan zijn of haar hoofd in een onnatuurlijke positie houden om de nystagmus te 
verminderen.

Behandeling

Een chirurgische ingreep kan de positie van extra-oculaire spieren veranderen, zo dat een positie 
bereikt wordt waarin de nystagmus vermindert of afwezig is. Toch zal nystagmus nog voorkomen 
wanneer er lateraal gekeken wordt.

refracTieVe error

Een refractieve error is aanwezig wanneer een object niet scherp op de retina geprojecteerd wordt. 
Patiënten met myopia kunnen dingen die zich ver weg bevinden niet scherp zien. In deze staat is het 
oog te lang. Het focus punt ligt voor de retina, in plaats van er op (Figuur 24).
Myopia is de meest voorkomende refractieve error in CDG. Men kan aannemen dat door een gebrek 
aan glycosylatie de wand van het oog niet stevig genoeg is, dit leidt tot een verlenging van het oog. 
Deze hypothese is nog niet bewezen.

Behandeling

Bril.

figUUr 24. wanneer een object onscherp geprojecteerd wordt op de retina spreekt men van een refractieve deficiëntie.
crediTs: http://foranyeyes.blogspot.com/2011/05/tunnel-vision.html

conclUsie

De hoge prevalentie van ophthalmologische abnormaliteiten in CDG accentueert het belang van 
ophthalmologische screening. Daarnaast wordt een routine follow-up geadviseerd.
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hoofDstuk 3.8.  
orTHopedie, HeT HoUdings- en 
bewegingsapperaaT bij cdg

scHrijVer: LUIS TERRICABRAS CAROL, M.D., PH.D. (ORTHOPEDIC UNITY, HOSPITAL SANT JOAN DE DéU, BARCELONA)
VerTaler: MELISA STITZMAN (ORTHOPEDIC UNITY, HOSPITAL SANT JOAN DE DéU, BARCELONA)

Het kind is geen kleine volwassene, en de morfologie van een pas geboren is niet gelijk aan de mor-
fologie die we uiteindelijk als volwassenen ontwikkelen. Feitelijk worden onze lichamen continue 
veranderd, dit gebeurt vooral in het houding- en bewegingsapparaat. 

De proportie van het hoofd en ledematen is anders in een pasgeborenen dan in een volwassenen. 
Daarbij is de vorm en consistentie van de botten ook anders. Daarnaast loopt een pasgeboren ook an-
ders, de manier van lopen wordt pas gelijk aan die van een volwassenen wanneer we drie jaar oud zijn. 

Dus alles wat interfereert met een normale locmotorische ontwikkeling zal leiden tot een verande-
ring in de groei van botten, gewrichten, spieren, pezen en fascia. 

Bijvoorbeeld, wanneer de patiënt niet loopt en de gluteus spieren (bilspieren) insufficiënt zijn, leidt 
dit tot een coxavalga. Dit is een onderontwikkeling van het acetabelum (sub-dislocatie en disloca-
tie van de heup). Een gebrek aan staan of lopen kan leiden tot osteopenie, of lichte botten, welke 
een precursor van osteoporose kan zijn. Osteopenie is een afnamen van  de mineraal dichtheid in 
het bot dat gereguleerd wordt door multipele endocrinologische, renale, voeding en mechanische 
factoren. Bijvoorbeeld, als een astronaut in de ruimte niet zijn specifieke oefeningen doet, kan hij 
osteopenie onwikkelend door het gebrek aan zwaartekracht.

Of als een bot niet een vaste belasting heft wanneer het geïmmobiliseerd is, kan er osteopenie ontwikkelen.

Scoliosis is een afwijking van de ruggengraat, er is een rotatie van de wervellichamen, daarom is het 
een gestructureerde misvorming die in enkele gevallen progressief kan zijn. 

 Een scoliotische vorm van de wervelkolom kan optreden wanneer ere en asymmetrie tussen 
beide benen is (als er een been kleiner is dan het andere bijvoorbeeld) of dat er bij een zittende hou-
ding er een pelvische schuinheid is ( de twee zitvlakken zijn niet volledig symmetrisch, de pelvis is 
aan een kant hoger dan aan de andere kant).

Als de paravertebrale spieren niet symmetrisch contraheren kan dit een scoliotische vorm van de 
wervelkolom veroorzaken. Om de scoliose te corrigeren kan het behulpzaam zijn om een verhoog-
de binnenzool, gevormde stoelen of rolstoelen met goede laterale steun te gebruiken.



43www.apcdg.com

De Praktische Gids | Hoofdstuk 3.8. 

De verhoogde binnen zool en aangepaste stoelen zijn minder handig en worden alleen gebruikt om 
in sommige gevallen het center van de zwaartekracht te compenseren. In sommige processen kan 
een korset handig zijn en wanneer er ernstige krommingen zijn wordt chirurgie aanbevolen (dit 
type chirurgie van de wervelkolom varieert  maar is bedoeld om verdere progressieve misvormin-
gen te voorkomen).

In een zijaanzicht van de wervelkolom is er een kromming die kyphose genoemd wordt, wanneer 
deze kromming te groot is kan het belangrijke respiratoire problemen of skelet spierpijn op deze 
plek veroorzaken. Het kan zelfs aanleiding geven tot eetstoornissen. 

Een binnenwaartse kromming van enkele lumbale en cervicale wervels wordt lordose genoemd. 
Hyperlordose is een overdreven kromming in het onderste deel van de wervelkolom. Het kan signi-
ficante pijn veroorzaken en moeilijkheden veroorzaken om de pelvis correct te positioneren wan-
neer men staat.

De ontwikkeling van de botten en gewrichten is niet altijd typisch in individuen met CDG en het 
dieper liggende mechanisme in nog niet goed bekend. 

Het dysostose multiplex is een groep van gegeneraliseerde skelet abnormaliteiten. Enkele van de 
mildere vormen van dysostose multiplex kan gezien worden in individuen met CDG. De radiografi-
sche bevindingen van dysostosis multiplex omvatten: schedel abnormaliteiten, wervel abnormali-
teiten en veranderingen in de ribben en lange botten.

Het is belangrijk om individuen met CDG te controleren om er zeker van te zijn dat hun gewrichten 
de bewegingsbereik behouden, vooral in de knieën , heupen en ellebogen. Een verminderd bewe-
gingsbereik kan dankzij skelet veranderingen, contracturen en fibrose van de pezen, ligamenten 
en zacht weefsel komen. Ook wanneer de voet niet gebalanceerd is kan het leiden tot knie en heup 
problemen. Daarom is het belangrijk dat er gebruik gemaakt wordt van orthopedie. Wanneer het 
nodig is kan de voet gecentreerd worden zodat het risico op problemen in andere gewrichten be-
perkt blijft.
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inTrodUcTie

pericardiale effUsies bij cdg

cardiomyopaTHie

Het hart, en vooral de hartspier kan aangedaan zijn bij CDG patiënten. Individuen met CDG, vooral 
PMM2-CDG (CDG-Ia) hebben pericardiale effusies welke niet levensbedreigend zijn. Desondanks is 
het een vitaal orgaan en zijn disfunctie kan een groot effect hebben op de kwaliteit van leven van 
de patiënt. 

Pericardiale effusie wordt gediagnosticeerd met behulp van een echocardiogram. Het is niet onge-
woon bij individuen met bepaalde CDG types. De kinderen hebben geen symptomen van deze effu-
sies, de effusies worden gediagnosticeerd, gevolgd en verdwijnen zonder problemen. Soms kunnen 
deze pericardiale effusies druk op de hartspier uitoefenen wanneer ze groot genoeg worden. Dit 
gebeurt zeldzaam bij CDG, maar wanneer het gebeurt vereist het ziekenhuis opnamen en controle 
door de cardioloog. 

Cardiomyopathie wordt zeldzaam bij CDG gezien. Er zijn twee basis vormen van cardiomyopathie, 
gedilateerde en hypertrofische myocardiopathie. Elk van hun heft predominant een effect op een 
van de twee momenten in de cardiale cyclus, de contractie en de ontspanning. Bij de hypertrofi-
sche vorm neemt de dikte van de hartspier abnormaal toe, dit resulteert in een krachtige contractie 
en onvermogen om te ontspannen. Bij de gedilateerde myocardiopathie is er een dilatatie van het 
hart, wat progressief verzwakt wordt  en uiteindelijk het vermogen om te contracteren schaadt. 
Gedilateerde en hypertrofische myocardiopathie zijn niet specifiek voor een type glycosylatie di-
sorder en zijn zeldzaam gerapporteerd. In de gerapporteerde gevallen was er sprake van een pro-
gressieve verslechtering van de cardiale functie. Dit resulteerde in slechte gewichtstoename, ver-
moeidheid met voeden, bleekheid, spierzwakte en hypotonie, moeilijkheden met ademhaling, of 
prikkelbaarheid. Er is geen curatieve behandeling voor myocardiopathie. Verschillende medicaties 
worden gebruikt om symptomen te verlichten, maar ze vertragen niet de progressie van de ziekte. 
In sommige typen van arrhythmia is een pacemaker geïndiceerd. Dit is een klein apparaatje dat in 
de borstkast onderhuids geïmplanteerd wordt bij de patiënt.
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welk parameTers moeTen geconTroleerd worden 
bij HemaTologie? Hoe Vaak moeT diT gedaan worden?

CDG patiënten hebben een andere hoeveelheid  bloed proteïnen of factoren, die het bloed stollen of 
bloedstolsels afbreken.

Coagulatie factoren hebben als taak het bloed te laten stollen en worden benoemd met cijfers. CDG 
patiënten hebben weinig coagulatie factoren, hierdoor stolt het bloed moeilijk. Dit is geen probleem 
in het dagelijkse leven, maar wanneer een CDG patiënt een operatie ondergaat of een trauma heeft 
doorgemaakt, is het belangrijk dat het medische team hiervan weet. Daarom is het belangrijk dat 
de hematoloog een bepaalde hoeveelheid van minstens een enkele coagulatie factor heeft. Factor 
IX levels zijn in de meeste laboratoriums beschikbaar. Er wordt bij CDG patiënten verwacht dat er 
een tekort is aan type IX. Wanneer de levels van factor IX zijn vast gelegd, hoeft niks meer gedaan 
te worden totdat de patiënt een operatie nodig heeft. Dan moet de chirurg herinnerd worden aan 
de lage coagulatie levels en kunnen deze bij de pre-chirurgische workup gevoegd worden. Zo kan 
een behandeling met vers gevroren plasma gestart worden wanneer een bloeding optreedt. Deze 
levels kunnen elke twee jaar gecontroleerd worden, maar men verwacht niet dat deze veranderen.
 
Er zijn drie bloed factoren betrokken bij de afbraak van bloedstolsels, Proteïne C, Proteïne S en An-
tithrombine-III. Bij CDG patiënten kunnen deze drie proteïnen verlaagd zijn. Dit betekend dat er 
bloed stolsels kunnen optreden op verkeerde momenten en verkeerde plaatsen die de bloed stro-
ming blokkeren. Hoewel dit niet vaak gebeurt, is het toch belangrijk dat verzorgers van CDG patiën-
ten de symptomen kennen van een stolsel of een diepe veneuze trombus (DVT) welke gezien acht te 
worden als een medisch noodgeval. Zwelling (vooral in de benen), pijn of gevoeligheid en warmte bij 
aanraking, acht men te herkennen als symptomen van DVT. Het is belangrijk dat een hematoloog 
de bloedwaarden van Proteïne C, Proteïne S en Antithrombine-III meet wanneer de diagnose CDG 
gesteld wordt. Deze zullen in verloop van tijd niet veel veranderen, maar ze kunnen om de twee jaar 
gecontroleerd worden.
 
De meeste CDG patiënten hebben geen problemen met rode bloedcellen (transporteren de zuurstof), 
witte bloedcellen (vechten tegen infecties) of bloed plaatjes (helpen bij de stolling van het bloed) in 
hun bloed. Toch moeten deze op dezelfde manier gemonitord worden als bij een niet aangedane per-
soon. Dit kan jaarlijks gebeuren, maar wanneer men zich zorgen maakt mag het ook vaker.
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waarom Hebben paTiënTen meT pmm2-cdg (cdg-ia)
een geVoeligHeid Voor infecTies? 
Hoe moeT geHandeld worden?

Hoe ziT HeT meT kinderen meT een ander Type cdg?

Kinderen met CDG-Ia krijgen niet vaker infecties als andere kinderen, echter worden sommige va-
ker ziek. In beide gevallen, wanneer een kind met PMM2-CDG (CDG-Ia) ziek wordt, is het verstandig 
om sneller naar de arts te gaan dan bij een kind zonder CDG. Een goede schatting door een arts 
en behandeling wanneer nodig, zal het risico op serieuze medische problemen verminderen. Dit is 
vooral belangrijk indien het kind een kwaal heeft die koorts of dehydratie veroorzaakt, zoals diarree 
of braken.  Aangedane kinderen functioneren het beste wanneer ze goed gehydrateerd zijn en geen 
koorts hebben.

Er zijn verschillende CDG type waar aangedane individuen vaker problemen hebben met infecties 
en reacties op vaccinaties. Klinisch zullen kinderen met ieder CDG type gevolgd moeten worden 
door een immunologist wanneer zij frequent terugkerende infecties ondergaan. Of als er een be-
zorgdheid is of de kinderen wel correct reageren op hun immunisaties, dit kan getest worden met 
een bloed test.

crediTs: - http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=721
- http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=2888
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deel i. 
Jaak Jaeken, MD, Ph.D. (Center for Metabolic Disease, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium).

• Moet ik hoge blootstelling aan de zon voorkomen?
In het algemeen zijn CDG patiënten niet gevoeliger voor de zon dan gezonde individuen.

• Wat moet een ouder doen als hun kind diarree heeft?
De familie en het medische team moeten basale zorg bieden om de diarree, koorts en bloedglucose 
te controleren.

• Hoe is een ouder geacht te reageren wanneer dit gebeurt, en hoe moet het aan de arts 
verteld worden dat dit gevaarlijk kan zijn voor CDG patiënten?
Uw arts moet beslissen of een situatie kritische is en ziekenhuis opname nodig is. Dit heeft niet al-
leen betrekking tot CDG maar ook tot andere metabolische ziekten. Daarom is het van belang om 
een arts te vinden die ervaring heeft met metabolische ziekten.
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deel ii. 

Belén Pérez Dueñas, MD, Ph.D.  (Departamento de Neurología del Hospital Sant Joan de Déu, Bar-
celona, España)

• Wanneer is het geoorloofd of symptomen of condities uit te sluiten die ons kind zou kun-
nen ervaren? 
Meestal ontwikkelt het grootste deel van de symptomen in vroege stadiums, daarom in het eer-
ste levensjaar. Is er sprake van een verhoogd transaminases van de lever, zijn de enzymen van dit 
orgaan verhoogd in het eerste jaar, en de klinische manifestaties verminderen of verdwijnen in de 
volgende jaren. De cerebellaire ataxie en lage spanning komt evident voor in het vroege stadium. 
We verwachten dat wanneer het kind een vaardigheid leert, zoals rollen of zitten, kunnen zij deze 
vaardigheid behouden en na enige tijd meer vaardigheden leren. Er wordt niet verwacht dat er een 
degeneratie optreedt in de ontwikkeling van de aangedane kinderen. Des al niet te min kunnen 
sommige problemen op latere leeftijd optreden, zoals retinopathie en neuropathie. De enige ma-
nier om deze verschijningen te detecteren is er voor te zorgen dat het kind of de volwassenen regel-
matig door de arts gezien wordt.

• Is er informatie over de levensduur van een CDG patiënt? 
De meest ernstige vormen van CDG hebben heel vroeg effect op een baby, soms zelfs voordat ze ge-
boren worden. In deze zuigelingen is ere en hoog risico op een vroege dood. Dit blijkt 25% van de pas 
geborenen te zijn, volgens de grootste serie die gepubliceerd is. Aan de andere kant, patiënten waar 
CDG laat bij begint, of kinderen met exclusief neurologische manifestaties hebben een betere kwa-
liteit van leven en minder risico op lethale complicaties. Er zijn verschillende medische complicaties 
die het leven van de patiënt kunnen verkorten en kunnen zich manifesteren op een latere leeftijd 
van de patiënt, zoals cardiale manifestaties, ernstige infecties of thromboembolismen.

• Waarom  is CDG een multisystemische aandoening? 
Bij de meeste typen van CDG zijn meerdere orgaan systemen betrokken, dit wordt Multisystemi-
sche betrokkenheid genoemd. De reden voor de diversiteit van de symptomen is omdat het gly-
cosyleringsproces essentieel is voor het functioneren van vele proteïne in ons lichaam, waaronder 
enzymen, stollingsfactoren, structuur proteïne en transport proteïne.

• Waarom zijn koorts en diarree zo gevaarlijk voor CDG patiënten?
Ze kunnen gevaarlijk zijn bij patiënten die zich al in een verslechterde toestand bevinden en die wei-
nig water, spier en vet reserve hebben. 

• Waarom zweten CDG patiënten zo veel?
In mijn ervaring is zweten is geen gekarakteriseerd beeld bij CDG.
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welke mediscHe onderzoeken moeTen zo snel 
mogelijk UiTgeVoerd worden in geVal Van nood?

Wanneer een kind met CDG ziek blijkt te zijn, moeten ze behandeld worden op de standaard ma-
nier. Wanneer een zuigeling met CDG opgenomen wordt, moet men speciale aandacht geven aan 
hydratie en beoordeling van infectie. Lever functie testen (welke hoog kunnen zijn door het verloop 
van CDG), glucose (dat laag kan zijn) en albumine (dat laag kan zijn) moeten beschreven worden. 
Oedeem (zwelling) kan vloeistof lekkage van bloedvaten indiceren en een laag albumine gehalte.

Kinderen met CDG hebben ook een verhoogde kans op toevallen en beroerte-achtige episodes. 
Deze kunnen geïnduceerd worden door koorts of infectie. Het verlagen van koorts met behulp van 
medicatie kan het risico op deze toevallen verlagen. Beroete-achtige episodes komen veelvuldig 
voor in kinderen en tieners met CDG. Men ziet een kind die een arm of been niet kan bewegen of 
heel moe en neerslachtig is. Deze beroerte-achtige episodes verbeteren binnen een paar dagen of 
een week en herstellen uiteindelijk volledig. Wanneer ze voorkomen moet een kind behandeld wor-
den met een infuus totdat het kind weer kan drinken. Dit doet men om uitdroging te vóórkomen. 
  
Kinderen en volwassen met CDG kunnen problemen ondervinden met diepe veneuze thrombose 
(DVT), welke zich presenteert als zwelling, roodheid en pijn in een been of arm. Als men een DVT 
vermoed dan moeten coagulatie factoren, Proteïne C, Proteïne S en antithromine III (welke laag 
kunnen zijn) getest worden en er moet een echo gemaakt worden. Wanneer er een stolsel gevon-
den wordt zal men geschikte anti-coagulatie medicatie moeten voorschrijven.
 
Pericardiale effusies (vloeistof rondom het hart) kunnen voorkomen maar veroorzaakt geen klini-
sche problemen. 
 
Andere medische problemen met CDG zoals failure to thrive en ontwikkelingsproblemen,  zijn lange 
termijn problemen en kunnen meestal in een outpatient setting gemonitord worden.

welke medicijnen moeTen Vermeden worden?

Medicijnen die door de lever afgebroken worden mogen alleen toegediend worden wanneer deze 
daadwerkelijk nodig zijn. Bijvoorbeeld acetaminophen mag niet gebruikt worden wanneer er een 
goed alternatief beschikbaar is. 

Welke medische onderzoeken moeten verricht worden wanneer de diagnose bekend is? Welke moe-
ten jaarlijks herhaald worden?

Lever functie testen, albumine, coagulatie cascade levels en Proteïne C, Proteïne S en antithrombi-
ne III levels in het bloed moeten geëvalueerd en gecontroleerd worden. Een basis cardiale echo en 
renale echo moeten gedaan worden na diagnose. De meeste kinderen met CDG hebben een sterk 
immuunsysteem, maar sommige hebben moeite met infecties te bestrijden. Baseline testing is niet 
nodig, maar wanneer een kind veel infecties doormaakt, moeten zij gezien worden door een arts die 
gespecialiseerd is in de immunologie. Om een gespecialiseerder beeld te verkrijgen. Kinderen met 
CDG zullen hun vaccinaties krijgen, behalve wanneer ze aan de criteria voldoen die gesteld zijn door 
een gespecialiseerde arts. Behalve het bloedbeeld is het niet nodig om andere immunologische para-
meters jaarlijks te testen, behalve wanneer het kind vaker ziek lijkt te worden dan andere kinderen.
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screening TecHnieken:

figUUr25. Het Isoelectrofocusing van serum transferrin Tf (Tf-IEF) is de meest gebruikte method om voor N-glycosylatie 
defecten die geassocieerd zijn met de sialic zuur defficientie te screenen. 

figUUr26. IEF wordt vaak gebruikt, hoewel er andere kwantitatievere laboratorium technieken zijn zoals capilaire zone 
elcotroforese (CZE) en hoge druk vloeistof chromatografie (HPLC) die in sommige laboratoriums zijn opgenomen.



55www.apcdg.com

De Praktische Gids | Hoofdstuk 5.

diagnosTic paTHway

figUUr27. IEF van een serum apoCIII sluit core 1 mucin-type O-glycosylatie defecten in of uit.

figUUr28. Een algoritme wordt vaak gebruikt om een klinische diagnose te stellen.

Momenteel worden om andere glycoproteinen te analyseren, andere voorbeelden en/of methodo-
logen gebruikt, zoals iso vormen van serum apoCIII door IEF (figuur 27).  Dit proteïne is een puur 
O-glycosylatie proteïne. IEF van dit proteïne staat de conformatie of exclusieve van core 1 mucin-ty-
pe o-glycosylatie defecten toe. Een type 2-transferine patroon, samen met een verhoogd apo CIII 
patroon wordt in sommige CDG types gezien.
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beHandeling en THerapien 
scHrijVers: CéLIA PéREZ CERDá AND BELéN PéREZ GONZáLEZ (CENTRO DE DIAGNóSTICO DE ENFERMEDADES MOLECULARES, 
CENTRO DE BIOLOGíA MOLECULAR, CIBERER, UNIVERSIDAD AUTóNOMA DE MADRID, SPAIN).
VerTaler en reViewer: VANESSA FERREIRA, PH.D. (ASSOCIAçãO PORTUGUESA CDG E OUTRAS DOENçAS METABóLICAS RARAS) 
AND MARIA ANTONIA VILASECA, PH.D.  (GUIA METABóLICA, HOSPITAL SANT JOAN DE DéU, BARCELONA, SPAIN).

zal er binnenkorT een beHandeling zijn 
Voor pmm2-cdg (cdg-ia)? 

Er zijn verschillende groepen die verschillende mogelijkheden onderzoeken. Natuurlijk zijn dit re-
cente studies, dat betekend dat alle moeite gecombineerd zal moeten worden, om hun kansen op 
succes te vergroten. In onze groep, onderzoeken wij de mogelijkheid om deze patiënten te behan-
delen met mutatiespecifieke therapieën. Om de medicatie te kunnen toedienen is het essentieel 
om het verantwoordelijke gen, de mutatie die mutaties veroorzaakt, de ziekte en het effect van 
deze veranderingen in de activiteit en functie van de corresponderende proteïne te kennen. Het ef-
fect van de geïdentificeerde mutaties en de specifieke betrokkenheid in de cel en weefsel functies, 
die geproduceerd zijn door deze mutaties, maakt de ontwikkeling van persoonlijke therapeutische 
opties voor elke patiënt mogelijk. Dit is men nog aan het bestuderen.

crediTs: http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1708
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Voor CDG en andere erfelijke metabole ziekten hebben we een antisense therapie ontwikkeld, die 
toegepast kan worden op een mutatie type date en effect heft op het processen van mRNA. We 
hebben enkele van deze mutaties geïdentificeerd en succesvol de antisene therapie toegepast, in 
cellen van patiënten met organische acidurase en congenitale defecten in de glycosylatie (Rincon et 
al. 2007, Vega et al. 2009; Perez et al. 2009). We vermoeden dat 5-10% van de ziekte veroorzakende 
mutaties die nog geïdentificeerd moeten worden in de genen verantwoordelijk voor erfelijke meta-
bole ziekten  intronische mutanten kunnen zijn die de exonizatie van sequensen veroorzaken. Op 
het moment is het grootste opstakel de klinische toepasbaarheid van deze antisense oligonucleo-
tiden. Dat vooral betrekking heft op de efficacy en de veiligheid van de release van deze moleculen. 
Als consequentie concentreert het onderzoek zich momenteel op het gebruik van nano partikels of 
virale vectoren, die een goede, efficiënte release toestaan (Perez et al, 2010).

Een ander type van opkomende therapeutische aanpak die we aan het ontwikkelen zijn is een 
therapie met farmacologische chaperonen, die gebruikt worden om de vouwing van gemuteerde 
verkeerd-gevouwen proteïne te verbeteren (Berniet et al. 2004). De farmacologische chaperonen 
zijn succesvol getest in de zogenaamde conformationele ziekten zoals phenylketonuria, Gaucher 
disease, cystic fibrose, en andere, waar het mogelijk is om het herstel van de “in vitro” functionele 
activiteit van enkele geïdentificeerde mutanten te herstellen (Pey et al. 2008). Recent hebben we 
verschillende vouwing mutanten in het proteïne fosfomannomutase (gen-PMM2) geïdentificeerd, 
deze kunnen kandidaten zijn die kunnen herstellen door het gebruik van deze medicatie. Het is noe-
menswaardig dat alle patiënten met een deficiëntie in PMM2 zeker een van deze allelen met een 
mutatie die residuale activiteit behoud draagt. In de meeste casussen  correspondeert dit met een 
vouwing mutant (Vega et al, 2011). Momenteel bestaat onze uitdaging uit het vinden van een com-
binatie van medicijnen (in een bibliotheek van 10000 medicijnen) die specifiek gebruikt kunnen 
worden om dit type mutaties, die geïdentificeerd zijn in PMM2 proteïne te kunnen behandelen.
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hoofDstuk 7.  
cdg beHeer Van onTwikkeling 
scHrijfsTer: MERELL LIDDLE, AUSTRALISCHE CDG PATIëNT REPRESENTATIE EN MOEDER. 

7.1. pmm2-cdg (cdg-ia)   enkele gedacHTen 
oVer spraak en commUnicaTie

Onze dochter Morgan is momenteel 18 jaar oud, dus we assisteren haar al lang om een betere 
communicatie te ontwikkelen. Als een jong kind was ze actief en alert, maar beschikte over geen 
spraak. Toen was haar diagnose CDG1A nog niet gesteld, maar we ware er bewust van dat ze een 
onderontwikkeld cerebellum heeft en dat ze gediagnosticeerd is met dyarthrie ( een motorische 
spraak aandoening) en spraak dyspraxie (moeilijkheden met plannen, initiatie en uitvroegen van 
spraak geluiden en non-verbale bewegingen) bovendien ernstige ataxie. Onderzoek werd gestart 
en gesuggereerd dat het cerebellum ook betrokken is in meer dan motorische planning en coördina-
tie, en dat het is betrokken in verschillende linguïstiek en van denk functies van hogere orde. 

crediTs: - http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=2280
- http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=901
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Dus van jongs af aan waren we ons er bewust van dat communicatie problematisch is voor haar en  
dat letterkunde ook een uitdaging zou zijn voor een kind met spraak moeilijkheden. Terwijl werken 
aan haar fysieke vaardigheden zeer belangrijk was, geloofde wij dat het werken aan haar communi-
catie vaardigheden waarschijnlijk belangrijker was  voor gelukkig en interessant leven.

We willen allemaal dat onze kinderen een natuurlijk spraakvermogen kunnen ontwikkelen, en dit 
is iets waar wij altijd naar toe gewerkt hebben, maar we wilden Morgan ook de hulpstukken aan-
reiken om onafhankelijk te communiceren zonder spraak. Van jongs af aan zijn we begonnen met 
Augmentative and Alternative Communication (AAC). Ik raad u aan om dit artikel over onafhanke-
lijke communicatie te lezen. 

A Communication Independence Model for People with Severe Communication Disabilities
http://www.speechpathology.com/articles/article_detail.asp?article_id=215

Het heeft ons tijd gekost om het belang te begrijpen van onafhankelijke communicatie bij jonge kin-
deren, want vaak denkt men dat men wel begrijpt wat het kind wilt en dat AAC onnodig is en veel 
moeite kost. Ook weet ik dat ik mij stiekem goed voelde om te tonen wat voor een goede moeder ik 
was, dat ik mijn kind kon begrijpen! 
Dit artikel toont hoe individuen met complexe communicatie  benodigdheden vaak afhankelijk zijn 
van anderen om hun communicatie berichten te versturen of interpreteren. Het demonstreert hoe 
individuen met ernstige aandoeningen afhankelijker en vollediger kunnen participeren wanneer 
hun partners hun communicatie strategien en verwachtingen kunnen afstellen.
 
We begonnen zeer vroeg aan Morgan haar communicatie te werken. Toen der tijd was AAC service 
gelimiteerd, en implementeerde en ondersteunde we het gebruik van haar AAC systemen zelf. Van-
daag de dag zijn AAC systemen beter toegankelijk en zijn er meer therapeuten getraind in het gebruik.

Early Intervention for Young Children with Complex Communication Needs
http://aackids.psu.edu/index.php/page/show/id/1

AAC biedt een manier om jonge kinderen verder te bewegen dan alleen het labellen (ei, hond, le-
pel) en het gebieden (ei, koekje, drinken). Het biedt modelling en mogelijkheden voor commentaar, 
vraag, observeren, uitspraken en zelfs zingen. We wilden dat Morgan van alleen reageren naar initi-
eren van conservaties ging. Het kost veel moeite om AAC strategieën te integreren in het dagelijkse 
leven, maar wanneer Morgan het systeem begon te gebruiken en meer dingen kon zeggen, werd 
het heel leuk. We zagen haar persoonlijkheid zich ontwikkelen en haar frustratie level nam af, nu ze 
effectiever kon communiceren.

Literacy Instruction for Children with Disabilities
http://aacliteracy.psu.edu/

Omdat we wisten dat Morgan altijd moeite zou behouden met lopen en spreken, dachten we dat 
het heel belangrijk is dat zijn zou kunnen lezen. Dus vanaf een hele jonge leeftijd zijn we begonnen 
met tekst en symbolen op haar AAC hulpmiddel. Om te demonstreren dat plaatjes ook woorden 
hebben en wanneer die gecombineerd worden, zinnen vormen. We hebben ook een hoop fonologi-
sche bewustzijn activiteiten gedaan, bijvoorbeeld, het rijmen van woorden. Morgan leerde op haar 
6e te lezen, met haar typische ontwikkelende gelijken in een normale klas. Tot haar 8ste gebruikte 
zij een system met symbolen en worden, maar daarna gebruikte ze een tekst-naar-spraak apparaat.
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Verhuizen naar volwassenheid

Morgan vertrouwde in het begin van haar leven vooral op het AAC systeem om te communiceren, 
maar tijdens haar vroege en middelste jaren op school, hoefde zij niet zo zeer te vertrouwen op haar 
systeem. Haar leraar en de andere kinderen konden over het algemeen haar spraak begrijpen. De 
communicatie benodigdheden waren niet meer zo complex. Tijdens haar senior high-school jaren 
en na het post-secundaire onderwijs en nu ze onafhankelijker leeft, zal ze wederom meer moeten 
vertrouwen op haar AAC apparaat. Morgan gebruikt een Lightwriter SL40, een tekst-naar-spraak 
apparaat met woord voorspelling. Recent heeft ze een paper gepresenteerd over communicatie 
en dans bij de internationale gemeenschap voor augmentatieve en alternatieve communicatie. Dit 
was een conferentie in Barcelona.

http://www.isaac-online.org/en/home.shtml
De ISAAC website zal hulp bieden om lokale contacten te vinden in uw land voor meer informatie 
wat betreft AAC.

Andere links:
http://www.complexchild.com/developmental.html

hoofDstuk 7.2.  
ergo THerapie HelpT cdg cHildren kinderen 
meT onafHankelijker worden
scHijVer: BEATRIZ SANZ, CHILD OCCUPATIONAL THERAPIST, PROFESSOR AT THE REY JUAN CARLOS UNIVERSITY. ALCORCóN. 
MADRID. SPAIN).
VerTaler: VANESSA FERREIRA, PH.D. (ASSOCIAçãO PORTUGUESA CDG E OUTRAS DOENçAS METABóLICAS RARAS).
VerTaling reViewer: MERELL LIDDLE, AUSTRALIAN CDG PATIENT REPRESENTATIVE AND MOTHER. 

Ergo therapie is “het sociale gezondheidsdiscipline die de mogelijkheid van een persoon om activi-
teiten in het dagelijkse leven uit te voeren en mee te participeren evalueert. Dit wanneer de capa-
citeit dreigt beschadigd te raken, of beschadigd is door fysieke, cognitieve, emotionele of sociale 
oorzaak is.

Een kinder ergotherapeut  is professioneel getraind en gespecialiseerd in het faciliteren en het mo-
gelijk maken voor kinderen om te participeren in kindsheid activiteiten: spelen, vrije tijd, zelf-zorg 
activiteiten (eten, kleden, hygiëne) en school activiteiten. Deze activiteiten zijn essentieel voor het 
emotionele welbevinden van elk kind.
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1) Gebruik maken van spellen en activiteiten van het dagelijkse leven om manipulatieve vaardig-
heden te verbeteren. Zodat een kind zich zelf kan aankleden. 

2) Helpt de kinderen die verschillende texturen en smaken vermijden nieuwe soorten voedsel 
proberen, als consequentie zal het hun tolerantie voor verschillende soorten voedsel verbeteren. 

3) Uitvoeren van activiteiten die de kracht in de handen van het kind verbeteren. Adviseren over 
de benodigde aanpassingen voor het kind om een pen of een lepel vast te houden.
 

4) Ontwerpen van een tafel en stoel voor een kind dat geen hoofd en romp controle heeft. Zodat 
het kinds positie op zo’n manier behouden kan worden dat het kind effectief werk kan verrichten. 

5) Een ergotherapeut zal de ouders van jonge kinderen tonen hoe ze met de kinderen moeten 
spelen zodat ze een gecoördineerde controle over hun hangen, ogen en hoofd verkrijgen. 

6) Identificeren van geschikt speelgoed om mee te spelen voor kinderen met een verminderd 
zicht of manipulatieve moeilijkheden. 

7) Ouders aanbevelen hoe ze met een kind met een abnormale spier tonus en houding kunnen 
omgaan. Bijvoorbeeld kleden, voeden, spelen. 

8) Ouders adviseren over de nodige aanpassingen in hun huis (verwijderen van architectuur 
barrières, instaleren van badgrepen, etc.) om de onafhankelijkheid van kinderen in deze omge-
ving te promoten. 

9) Faciliteren van de gecoördineerde beweging van de ogen wanneer er sprake is van scheelzien 
of een andere oculair motor coördinatie aandoening is die interfereert met het functionele zicht 
van het kind. 

10) Samenwerken met andere professionals die betrokken zijn in de zorg van het kind om geza-
menlijke strategieën te ontwikkelen om de participatie in dagelijkse activiteiten te verbeteren.

Verschillende aanpassingen zijn ontworpen door een Ergotherapeut om een kind met matige 
sensorische-motorische vaardigheden de benodigde vaardigheden om te eten, schilderen en 
spelen te geven. Bijvoorbeeld door het gebruiken van een verdikte grip op handvaten.

Ergotherapeuten werken met kinderen, ouders en leraren, zodat barrières overkomen worden  dit 
hun participatie en als consequentie hun ontwikkeling van gevoel van eigenwaarde belemmeren.

waT kan een ergoTHerapeUT Voor 
een kind meT cdg doen? 

beHUlpzame links om meer informaTie Te Vinden:

- APTOCAM. Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad Autónoma de 
Madrid. C/ Serrano 79. Bajo Derecha.28006.Tf. 91 4115297. www.aptocam.org

- APETO. Asociación Profesional Española de Terapia Ocupacional. C/ Modesto Lafuente 63, 3ºC. 
28003 Madrid. Tf. 91 5535608. www.apeto.com

- AEIS. Asociación Española de Integración Sensorial.  Apartado de Correos 38032. Madrid 28031. Tf. 
689499568. www.integracionsensorial.es

- AETB. Asociación Española de Terapeutas formados en el concepto Bobath. C/ Mirador de la Reina 
113-115. 28035 Madrid. Teléfono 647988249. www.asociacionbobath.es
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hoofDstuk 7.3.  
fysioTHerapie Voor kinderen meT cdg

Fysiotherapie speelt een belangrijke rol in de interventie bij kinderen met CDG, vooral bij het hel-
pen van een kind met een goede houding aan te nemen (hypotonie), de coördinatie en het even-
wicht in verschillende functionele patronen van beweging te verbeteren en het voorkomen van 
sensetorische-motorische achterstand. De hoofdzaak is om het kind te leren hoe hij zijn postuur 
moet aannemen en hoe hij moet bewegen ter vervulling van functionele activiteiten die belang-
rijk zijn in hun ontwikkeling.

Echter bevat fysiotherapie nog meer gebieden dan sensorische-motorische problemen. Het hoofd 
doel van de fysiotherapeut is het verbeteren van de autonomie, de functionele vaardigheden van 
het kind en de ontwikkelingsstadia van het leven. Zo helpt de fysiotherapeut het kind om zo veel 
mogelijk onafhankelijk te zijn en het maximaliseren van zijn participatie in zijn omgeving (school, 
spelen met vrienden, familie en leven). 

Om dit doel te bereiken is het werk van de fysiotherapeut niet gelimiteerd tot fysieke therapie ses-
sies, maar bevat ook.

scHrijVer : PAULA DAVILA MARTINEZ (PHYSIOTHERAPIST SPECIALIZED IN THE BOBATH CONCEPT (BABIES, CHILD AND ADULT). 
C.P.E.E. PRINCESA SOFIA (MADRID).
VerTaler : VANESSA FERREIRA, PH.D. (ASSOCIAçãO PORTUGUESA CDG E OUTRAS DOENçAS METABóLICAS RARAS).
VerTaling  reViewer: MERELL LIDDLE, AUSTRALIAN CDG PATIENT REPRESENTATIVE AND MOTHER. 

ricHTlijnen Van fysioTHerapie
managemenT programma’s.

We leren de ouders en andere familie leden hoe men het postuur en de beweging kan verbeteren, 
bijvoorbeeld: hoe men moet lopen, hoe men correct gaat zitten, hoe men trap moet lopen, hoe men 
een driewieler gebruikt, hoe men moet staan, etc. We zijn altijd op zoek naar functionele situaties. 
Het is zeer belangrijk om het kind behoorlijk te sturen, zodat het kind de goede houding en bewe-
gingspatronen aanneemt. We moeten niet vergeten dat om het te leren, het kind het moet blijven 
oefenen en herhalen in verschillende contexten.
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- Activiteiten voor thuis. 
We ontwikkelen en onderwijzen specifieke activiteiten, welke makkelijk uitvoerbaar zijn en die de 
voordelen verlengen die bereikt worden door deze fysieke therapie sessies.

- Aanbevelingen over recreatieve programma’s. 
De fysiotherapeut adviseert bij welke soort vrije tijdsactiviteiten het kind baat heeft en helpt om 
functionele mogelijkheden te verbeteren. Bijvoorbeeld; aangepaste sporten, zwemmen, etc.

- Keuze en aanbeveling over  ondersteunende technologie. 
Ondersteunende technologie is elke soort onderdeel, deel van uitrusting of product system, het-
zij commercieel gemanufactueerd, gemodificeerd of gepersonaliseerd, dat gebruikt wordt om de 
functionele capaciteit van een individu met een aandoening te verbeteren of verhogen. Bijvoor-
beeld: mobiliteit systemen (verschillende soorten rolstoelen, loopers, aangepaste driewielers, etc.), 
positioneringsystemen (lopen, klaslokaal stoelen, etc.), dynamische orthesen van enkel of voet, 
elastischere orhtesen, en meer.

Bij alles is het belangrijk om te kijken naar de individuele behoeften van het kind (type probleem 
dat zich presenteert, leeftijd, maat van verslechtering, cognitief level,etc.)  en de behoeften van de 
familie. Met betrekking tot de taken of activiteiten die uitgevoerd worden en de omgeving waarin 
deze uitgevoerd worden.

En natuurlijk moeten we al deze aspecten betrekken om in een volle collaboratie met andere be-
trokken professionals in de zorg van het kind te kunnen werken (ergotherapeut, logopedist, ortho-
pedische technicus, leraren, doktoren, etc.). De fysiotherapie moet onderdeel uitmaken van een 
interdisciplinair team, waar alle deelnemers samen werken aan dezelfde doelen, die baat kunnen 
leveren aan het kind en de familie. Daarom is het essentieel voor het team om de rol van het kind, 
de ouders en andere familie leden te begrijpen.

Onze aandacht gaat uit naar het op lossen van de problemen die het kind presenteert. Anticiperen 
op problemen die zich in de toekomst kunnen voordoen en de zoektocht naar het bereiken van een 
maximale participatie in bewegingskwaliteit, in elk stadium van het leven. 

Interessante websites:
http://www.iser.com/physical-therapy.html
http://specialchildren.about.com/od/therapies/Therapies_Learn_More_About_How_They_Help_
Your_Child.htm
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hoofDstuk 7.4.  
HeT belang Van Vroege inTerVenTie en aTTenTie
scHrijVer: MARíA LUISA PENDAS SáNCHEZ, PSYCHOLOGIST SPECIALIZED IN EARLY ATTENTION AND PSYCHOMOTOTRICITY, 
THERAPEUTIC PEDAGOGICAL TEACHER.
VerTaler: VANESSA FERREIRA, PH.D. (ASSOCIAçãO PORTUGUESA CDG E OUTRAS DOENçAS METABóLICAS RARAS).
VerTaling reViewer: MERELL LIDDLE, AUSTRALIAN CDG PATIENT REPRESENTATIVE AND MOTHER. 

waT is Vroege inTerVenTie?

wie is er beTrokken in de Vroege inTerVenTie?

waar wordT de Vroege inTerVenTie UiTgeVoerd?

“Vroege attentie of interventie” is de ondersteunende service voor kinderen onder de 6 jaar die 
een ontwikkelingsstoornis hebben, voor hun familie en nabije omgeving. Deze acties moeten reke-
ning houden met de totaliteit van het kind door de ontwikkeling van verschillende aspecten: mo-
torische, emotionele en cognitieve optimalisatie van de integratie van het kind in de familie, school 
en gemeenschap.

Het daadwerkelijke doel van de vroege interventie is het kind en zijn ouders. De activiteit van de pro-
fessional is gericht op het afleveren van directe service aan kinderen en hun families, door te advise-
ren en leiden. Dit is  gerelateerd aan de bio-psycho-sociale aspecten van een interdisciplinaire aanpak.

Vroege interventie kan thuis, op school en in het kind zijn omgeving uitgevoerd worden. In de coör-
dinatie met gespecialiseerde teams die verantwoordelijk zijn voor de schatting, diagnose en inter-
ventie programma’s.
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waT zijn de VerscHillende doelsTellingen in de 
Vroege inTerVenTie Van cdg?

- Verminderen van effecten van CDG in de algehele ontwikkeling van het kind.
- Promoten van optimale ontwikkeling van het kind.
- Vermijden of verminderen van bijwerkingen die door de aandoening veroorzaakt worden.
- Bijwonen en tegemoet komen van behoeften van de familie en de school omgeving van het kind.
- Steunen van actieve deelname van kinderen in de samenleving.

Links: 
http://www.kidsource.com/kidsource/content/early.intervention.html
http://www.kidsource.com/NICHCY/infantpub.html
http://www.earlyinterventionsupport.com/

hoofDstuk 7.5.  
Hoe kUnnen zwembad acTiViTeiTen een kind Helpen?

Bron:  Article from Guia Metabólica
Inborn errors of metabolism and sports

Mercedes Serrano a, M. AntòniaVilasecab and Jaume Campistol,*
aServei de Neurologia, Unitat de MalaltiesMetabòliques, Hospital Sant Joan de Déu, Universitat de 
Barcelona, Barcelona, España.

aServei de Bioquímica, Unitat de MalaltiesMetabòliques, Hospital Sant Joan de Déu, Universitat de 
Barcelona, Barcelona, España.

hoofDstuk 7.6.  
HUisdier-THerapie

http://www.ctac.cat/portal/
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hoofDstuk 8.  
HeT belang Van onderzoek en commUnicaTie en 
disseminaTie in zeldzame ziekTen.

hoofDstuk 8.1.  
basis onderzoek in zeldzame ziekTen 
scHrijVer: MAFALDA ARAúJO, BASIC RESEACHER AT THE IBMC, PORTO, PORTUGAL.

crediTs: http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1152
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basis onderzoek in zeldzame ziekTen

Zeldzame ziekten representateren een uitdagend onderzoeksgebied. Er zijn enkele individuen aan-
gedaan, de diagnose is moeilijk te stellen en de symptomen zijn vaak moeilijk te definiëren, vele van 
de symptomen komen vaak voor in verschillende ziekten.

Schattingen projecteren dat ongeveer wereldwijd 250 miljoen mensen zijn aangedaan door zeldza-
me ziekten (Shire,biopharmaceutical company) en dat 8% ooit te maken zal krijgen met een zeldza-
me ziekte in het verdere verloop van hun leven (Time magazine, Aug 2010).

De ontwikkeling van de behandeling van deze ziekten heeft te maken met twee grote obstakels: 
het te kort aan begrip van de onderliggende pathofysiologische mechanismen van de aandoenin-
gen en het gebrek van interesse van de farmaceutische bedrijven.

Basis onderzoek wordt soms verwaarloosd en niet goed begrepen. Sommige mensen geloven dat 
hun belastingsgeld niet uitgegeven mag worden aan wetenschappers die enkel willen weten hoe 
dingen functioneren, maar die niet daadwerkelijk zoeken naar een kuur voor een verwoestende ziek-
te. Echter ons begrip over genen en overerving is fundamenteel aan studies van Gregor Mendel (voor 
een review: Dunn 2003)(hij bestudeerde erwten planten in 1860) en Thomas Morgan (hij bestudeerde 
fruitvliegjes)(voor een review: Miko 2008). Volgens de Europese Organisatie van Zeldzame Ziekten 
(EURORDIS) zijn er tussen de 5000 en 7000 zeldzame ziekten te onderscheiden, waarvan 80% ge-
netische ziekten zijn. Daarom zijn dit twee goede voorbeelden van het belang van basis onderzoek.

Een ander voorbeeld van de bijdrage van basis onderzoek aan de behandeling van ziekten is de 
transformatie van de kanker behandeling. Dankzij de doorbraken in de biochemie en genetica. De 
eenvoudige ontdekking van genetische markers (componenten die in abnormale levels, of op onge-
wone plaatsen, in het organisme blijken voor te komen) heeft veel bijgedragen aan de diagnose en 
het oprichten van een prognose. Voor zeldzame ziekte hebben deze ontwikkelingen het ontwerp 
van nieuwe en preciezere diagnostische testen toegestaan. Bij deze testen is de expertise van een 
geneticus niet nodig en kan het geïnterpreteerd worden door elke arts.

Aan de andere kant is er een groot gat tussen de vooruitgang van basis wetenschappelijk onderzoek  
en toegepaste product ontwikkeling. Welke het gebrek aan het bereiken van de patiënt met de 
daadwerkelijke producten reflecteert.

Het European Rare Disease Therapeutic Initiative (ERDITI) is een gezamelijke inspanning tussen 
academische onderzoeksinstituties en farmaceutische bedrijven die het therapeutisch onderzoek 
in zeldzame ziekten promoten.

Feitelijk herkennen recente grote multi-national farmaceutische bedrijven  het potentieel op de 
markt van deze lang- verwaarloosde zeldzame ziekten en zijn geïnteresseerd in het kopen van klei-
nere bedrijven met de expertise in zeldzame medische voorwaarden wat betreft medicijnen, of het 
investeren door het opzetten van een toegewijd Onderzoek en Ontwikkeling Unit (Shaffer, 2010).

Daarom is het cruciaal dat publieke en privé entiteiten financiële steun geven voor basis onderzoek.
 
Gelukkig worden en onderzoek instituten gecreëerd die toegewijd zijn om nieuwe methoden te 
ontwikkelen voor begrip, diagnose, en behandelen van deze verwaarloosde, meestal weesziekte 
genoemde ziekten. Deze collaboratie onder onderzoekers, artsen en patiënten zijn nodig om deze 
doelen te bereiken.
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onderzoeksgemeenscHappen:

referenTies:

•http://www.childrenshospital.org/cfapps/research/data_admin/Site2673/mainpageS2673P16.html

•http://www.rarediseases.org/research/requests

•http://www.action.org.uk/our_research/research_training_fellowship_holders

•http://rarediseasefoundation.org/RDFGrants.html

•http://www.tfrd.org.tw/english/laws/cont.php?kind_id=78&top1=What%20we%20do&top2=Pa-
tient%20Activity&top3=Scholarship

•http://www.marionegri.it/mn/en/sezioni/formazione/borseDiStudio/borsaCurie.html

•http://www.findaphd.com/custadverts/4year/bham/minisite09/trans-3.asp

Door Frances Perraudin Zaterdag, Aug. 21, 2010, TIME magazine
1. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2003 Nov;88(6):F537-9.

Gregor Mendel, OSA (1822-1884), founder of scientific genetics.Dunn PM.Department 
of Child Health, University of Bristol, Southmead, UK.P.M.Dunn@bristol.ac.uk

2. Miko, I. (2008) Thomas Hunt Morgan and sex linkage. Nature Education 1(1)

3. EURORDIS

4. ERDITI, The European Rare Disease Therapeutic Initiative

5. Shaffer C., Pfizer explores rare disease path. Nature Biotechnology 28, 881-882- 2010

Handige  links:
 
• (USA) Children’s r.a.r.e. disease network: http://www.crdnetwork.org/

• http://www.euroglycanet.org/

• http://www.eurordis.org/content/survey-patient-groups-research

• http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php

• RareSpace-deze gemeenschap is voor geïnteresseerde in zeldzame ziekten, zeldzame aandoenin-
gen en gerelateerde onderwerpen. http://www.medpedia.com/communities/274-RareSpace

• Het Global Genes Project (www.globalgenesproject.org), een wereldwijd bewustzijnsinitiatief 
voor zeldzame ziekten. 

1. Wordt het tijd dat we meer aandacht besteden aan zeldzame ziekten?
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hoofDstuk 8.2.  
HeT belang Van commUnicaTie bij zeldzame ziekTen
scHrijfsTer: SEBASTIáN SANCHéZ, PHD IN INFORMATION SCIENCE.  BACHELOR IN COMMUNICATION AND HISTORY. RESEARCH 
GROUP ON DISABILITY AND COMMUNICATION (GIDYC). PROFESSOR AT THE UNIVERSITY OF VALENCIA.
VerTaalsTer: VANESSA FERREIRA, PH.D. (ASSOCIAçãO PORTUGUESA CDG E OUTRAS DOENçAS METABóLICAS RARAS).
VerTaling reVieUwer: MERELL LIDDLE, AUSTRALIAN CDG PATIENT REPRESENTATIVE AND MOTHER.

In het gebied van de volksgezondheid hebben  ziekten die met een lage prevalentie voorkomen (be-
kend als zeldzame ziekten) ons begrip van de universele gezondheidszorg veranderd. Om de nodig 
zorg te bieden in de Europese Unie aan meer dan 35 miljoen mensen die aangedaan zijn door meer 
dan 8000 verschillende ziekten, is het noodzakelijk om een nieuwe relatie tussen de patiënten en 
de gezondheidsadministratoren in dit gevoelig gebied te ontwikkelen. Het feit dat meer dan 80 % 
van deze ziekte een genetische oorsprong hebben en de hoge graad van ernst en de moeilijkheid 
van vroege diagnose vereist een nieuwe multidisciplinaire aanpak. De situatie maakt patiënten zeer 
gevoelig in dit complexe systeem.

Op 2 juni, 2006 zijn zoals aanbevolen door de EU raad (2009 / C 151 /02):”de principes en de essentiële 
waarden van algemeenheid, toegang tot goed kwalitatieve gezondheidszorg, gelijkheid en solida-
riteit”, aangenomen in de conclusie van de raad over de waarden en algemene principes van het EU 
gezondheidssysteem. Dit is zeer belangrijk voor patiënten met zeldzame ziekten. Daarom is het 
noodzakelijk dat er nieuwe synergieën gecreëerd worden tussen gezondheidszorg agentschappen. 
Dit om de kwaliteit van leven voor deze patiënten te verbeteren en om geschikte gereedschappen 
aan te bieden aan hun families zodat de beste gezondheidzorg geboden kan worden.

Omdat veel zeldzame ziekten een genetische oorsprong hebben en door de exponentiële vooruit-
gangen in basis onderzoek en andere gebieden van de wetenschap (na het lage proces van diagno-
se), is het mogelijk dat sommige mensen die aangedaan zijn door deze ziekten, genetisch en klinisch 
onderzoek overwegen, vanwege hun toekomst behoeften. Het is niet alleen de zoektocht naar een 
snelle en correcte diagnose, maar het is ook de verwachting van een goede uitkomst als resultaat 
van wetenschappelijke ontwikkelingen en de overdracht van onderzoekskennis. 
 
Al deze variabelen plaatsen de patiënt in het centrum van een complexe sociale plaats waarbij taal 
soms het respect en waardigheid te kort komt, en het is verwarrend door een te kort aan kwalita-
tieve informatie. Daarom moeten patiënten en artsen die informatie aanreiken voor de discussie in 
de massa media, zorgen dat de informatie op de juiste wijze aangereikt wordt.

De behandeling die de media geeft aan zeldzame ziekten en die wie er mee leven, moeten continue 
worden onderzocht en gemonitord worden. Het doel van het promoten van de sociale betrokken-
heid bij mensen met deze typen aandoeningen, is zodat de patiënt zijn/haar aandoening accepteert 
als een deel van zijn normale leven, zodat de gedachten aan zwakte en ellende achter hun gelaten 
kunnen worden.
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In het kort, vermijd stigmatisering, stereotypering, superficialiseren en taal gebruik dat zich alleen 
concentreert op de kliniek. In plaats daarvan, biedt inzicht dat de zeldzaamheid van deze aandoe-
ning niet zeldzaam genoemd wordt door zeldzame symptomen, maar door een lage prevalentie in 
de samenleving. Als de media een hoofdbron van de constructie van de werkelijkheid is in de ont-
wikkeling van gemeenschappen, hebben zeldzame ziekten zoals CDG een consistente en verhoog-
de media aanwezigheid nodig. Maar er is nog een lange weg te gaan.

Nuttige links over zeldzame ziekten

• Http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=ES (portal for rare diseases and orphan drugs)

• Http://www.ciberer.es/ (Biomedical Research Centre Network for Rare Diseases)

• Http://ec.europa.eu/health/index_en.htm (European Commission on public health)

• Http://89.97.167.162/Home.aspx (European Project on Development Plans for Rare Diseases)

• Http://www.enfermedades-raras.org/ (Spanish Federation for Rare Diseases)
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woordenlijsT
scHrijVers: MARIA ANTONIA VILASECA PH.D. (GUIA METABóLICA, HOSPITAL SANT JOAN DE DéU, BARCELONA, ESPAñA) AND 
BELéN PéREZ DUEñAS, MD, PH.D.  (DEPARTAMENTO DE NEUROLOGíA DEL HOSPITAL SANT JOAN DE DéU, BARCELONA, ESPAñA).

cerebellaire Hypoplasie:

microcefalie:

beroerTe:

beroerTe-acHTige episodes: 

aTaxie:

aTrofie:

HypoTonie: 

proTein-losing enTeropaTHie: 

Aandoening die gekarakteriseerd is door de incomplete of onderontwikkeling van het cerebellum. 
Het kan genetische zijn of sporadisch gebeuren.

Verminderde groei of gestopte groei van het hoofd, dit zorgt voor een kleiner hoofd dan de corres-
ponderende grote van de leeftijd.

Verschijning van een plotse abnormale eclectische activiteit van de hersenen. 

Acute episodes de effect hebben op de bloed circulatie.

Een vermindering van het vermogen om vrijwillige bewegingen uit te voeren. 

De afname van de grote van een orgaan, door verlies van massa.
 

Vermindering van spierkracht.

Ziekte van de tractus digestives (verteringskanaal) door verlies van proteïnen door de stoelgang.
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disHydraTie:

bloeding aandoeningen: 

reflUx  gasTroesofagiTis: 

cardiomyopaTHie:

osTeopenie: 

VeTkUssenTjes en lipodissTrofie: 

nysTagmUs:

reTiniTis pigmenTosa: 

ocUlair moTor apraxie: 

Overtollig verlies van lichaamsvloeistoffen.

De neiging van een individu met CDG om meer te bloeden komt voort uit een laag level van stol-
lingsfactoren.

Door de verminderde spierspanning in de inferior esophagus sphincter komt maaginhoud terug 
in de esophagus. Dit heeft verschillende gevolgen voor kinderen, bijvoorbeeld; discomfort na een 
maaltijd, esophagitit, hoest, moeite met aankomen, kolieken en respiratoire problemen.

Ziekte van de hartspier. 

Vermindering van botmassa tot onder het normale limiet.

Dit symptoom betreft het cellulair subcutaan weefsel. Het volume wordt verminderd en tegelij-
kertijd accumuleert het abnormaal op bepaalde plekken, zoals de billen en armen bij kinderen die 
aangedaan met CDG.

Onvrijwillige en ongecontroleerde beweging van de ogen. De beweging kan horizontal, verticaal of 
draaiend zijn, combinatie is ook mogelijk.

Het is een progressieve ziekte van de retina, door het verlies van staafjes en kegeltjes, de hoofd-
cellen van de retina. Het voornaamste symptoom is de langzame maar progressieve afname van 
scherp zien, in de eerste fasen betreft dit vooral de nacht visie en het perifere blikveld terwijl de 
centrale visie intact blijft.

Onvermogen om te blijven kijken naar een snel bewegend object. Het kind compenseert dit door 
overmatige snelle bewegingen met het hoofd te maken, dit met een posterior correctie totdat  hun 
hoofd een zich in een media positie bevindt.
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de kracHT Van de sTem Van de cdg paTiënT.

Tegenwoordig groeien de non-profit patiënten organisaties die de zeldzame ziekten gemeenschap 
ondersteunen en dien net zo snel als het aantal patiënten met verschillende zeldzame ziekten. Hun 
doel is breed en omvat bijvoorbeeld: ondersteuning, onderwijs, onderzoek en bezinning. Hoe de 
grootste impact in de gemeenschap bereikt kan worden is een van de grootste zorgen van deze 
organisaties. Daarnaast maken ze zich zorgen hoe ze meer betrokken kunnen zijn in de gezond-
heidszorg. De organisaties zijn betrokken in de verbetering van kennis over deze zeldzame ziekten, 
maar ze informeren de patiënten ook over verschillende therapeutische mogelijkheden, vooral de 
Orphan Drugs.

De APCDG-DMR (Portuguese Association for Congenital Disorders of Glycosylation and other Rare 
Metabolic Diseases) is betrokken in de identificatie, coördinatie en organisatie van diverse weten-
schappelijke en medische communicatie activiteiten die bijdragen aan de verbetering van het begrip 
van CDG en verwante zeldzame Metabolische Ziekten. De associatie coördineert activiteiten zoals, 
symposiums en wetenschappelijke cafés. Hier komen verschillende onderwerpen aan de orde, zoals 
nanotechnologie, epidemiologie, orphan drugs, etc. Het doel van deze activiteiten is om een relatie 
tussen wetenschappers en de gemeenschap te creëren, bij te dragen aan het wetenschappelijke 
debat en de media rapportage over zeldzame ziekten te laten toenemen.
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Verschillende initiatieven van CDG besef en verspreiding zijn al bereikt door een vennootschap 
tussen CDG organisaties, onderzoekers en artsen. Zoals: (1) Praktische gids voor CDG families; (2) 
Sprookje: “glycoland en de gekleurde antennes” (3) CDG besef en verspreiding tool (4) CDG online 
samenleving (5) internationaal CDG logo (6) CDG winkel voor samenleving (7) gereedschap om Zeld-
zame Metabolische Ziekten te verkondigen, etc.

Tegenwoordig hebben de patiënten met zeldzame ziekten een bevoegdheid op alle levels. Bijvoor-
beeld: onderzoek naar regulatoire aspecten van de orphan-drug, productie van leerzame informa-
tie en bewustzijn, het ontwerp van studie projecten waar artsen in betrokken zijn,onderzoekers, 
gezondheidsprofessionals, therapeuten, onderwijzers, de maatschappij. Dit gebeurt om bij te dra-
gen in een betere gezondheidszorg, behandeling en een betere afloop. Zo hebben de patiënten be-
reikt dat de investeerders allen in een richting werken: Het bieden van hoog kwalitatieve informatie 
over de beste behandeling en zorg voor hun ziekten.

Lid zijn van de Associatie biedt de mogelijkheid om alle stemmen in een richting te leiden: het hel-
pen van andere families met het zelfde probleem en het bieden van hoog kwalitatieve up to date 
informatie over de beste behandeling en zorg voor hun ziekte.

Denkend aan een betere toekomst voor Liliana, Martim, Bruna, Elena, Aina, Ivan, Morgan, en veel 
andere kinderen en volwassenen die aangedaan zijn door een zeldzame ziekte, geeft ons rede om 
in ons project te geloven en geeft ons de kracht om  de moeilijkheden die wij momenteel met de 
overheid hebben (ondersteuning en verdediging van de hun rechten) te overwinnen.

Een deel van de tekst is afgeleid van: World Orphan Drug Congress artikel geschreven door Vanessa 
Ferreira, President van de Portugeese Associatie voor Congenitale Disorders of Glycosylation en an-
dere zeldzame metabole ziekten (Associação Portuguesa CDG e outras Doenças Metabólicas Raras 
(APCDG-DMR).

• http://www.apcdg.com

• http://www.guiametabolica.org

• http://www.rareconnect.org/en/community/cdg

de Volgende links bieden Veel bronnen Voor 
families die aangedaan zijn door zeldzame 
meTabole ziekTen en HUn gezondHeidszorg:
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“menina”

eu sei no que acreDito

quem me Dera saber menina quem 

és tu

e o que me queres Dizer

sei que

tuDo vem Dentro De ti

acreDito que queres vencer

mas na viDa a tua força vai ganhar

a tua coragem vai mostrar menina 

que és feliz

a tua valentia

é Do tamanho Do munDo

talvez seja aqui que vais mostrar

o quanto a tua viDa nos Diz.     

(poem dedicaTed To liliana ferreira). 
by rosália félix
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