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2.5 Phenylketonurie 
 
Inleiding 
Phenylketonurie (PKU) is een autosomaal-recessieve erfelijke stofwisselingsziekte die ontstaat door 
een gebrek aan het enzym fenylalaninehydroxylase in de lever. Door dit enzym kan fenylalanine (Phe) 
niet worden omgezet in tyrosine waardoor er een stapeling van Phe ontstaat. Dit heeft ernstige 
hersenbeschadiging, ontwikkelingsachterstand, epilepsie en spasticiteit tot gevolg (VSOP, 2010). Door 
een Phe-beperkt dieet te volgen is stapeling en daarmee schade voor de patiënt te beperken. Het dieet 
bestaat uit levenslange beperking van de inname van natuurlijke eiwitten.  
 
Sinds 1974 wordt door middel van de hielprik gescreend op verhoogde waarden van Phe. De 
prevalentie van PKU bij 180.000 geboorten in Nederland is ongeveer 1/16.000. De spreiding verschilt 
per provincie, waarbij in Limburg een prevalentie van 1/8.250 gezien wordt en in Zuid-Holland 
1/33.600. De huisarts heeft hier dus zelden mee te maken gedurende zijn carrière. Door het erfelijk 
karakter van deze ziekte kan een huisarts wel te maken hebben met meerdere familieleden met PKU. 
Ondanks de lage prevalentie van PKU is het onderwerp wel meegenomen in de NHG-standaard 
Preconceptiezorg, omdat preconceptioneel interveniëren noodzakelijk is en gezondheidswinst 
aangetoond is bij strikt hanteren van de streefwaarden van Phe. 
 
Methodiek 
De volgende punten worden in dit hoofdstuk besproken: 

- Wat zijn de gevolgen van PKU voor de uitkomst van de zwangerschap en wat zijn de gevolgen 
van zwangerschap voor PKU? 

- Zijn er effectieve interventies mogelijk voorafgaand aan de zwangerschap die de uitkomst van 
de zwangerschap positief beïnvloeden? 

- Wie kan deze interventies uitvoeren?  
 
Voor de inhoud en organisatie van preconceptiezorg zijn de volgende kwaliteitsdocumenten 
geraadpleegd: 

- Brochure Informatie voor de huisarts over PKU (VSOP, NPV, NHG, 2010); 
- Standaard Preconceptiezorg (NHG, 2011);  
- Zorgpad Phenylketonurie (Nederlandse Phenylketonurie Vereniging (NPKUV) en de Vereniging 

voor Volwassenen en Kinderen met Stofwisselingsziekten (VKS), 2012); 
 
Kernpunten uit de richtlijnen en rapporten 
 
Inhoud van de zorg 
• PKU en zwangerschap 
Indien de Phe-spiegels te hoog zijn rondom conceptie of tijdens de zwangerschap, kan het kind een 
PKU-syndroom ontwikkelen. Afhankelijk van de hoogte van de Phe-spiegels bij de moeder kan dit 
leiden tot microcefalie, aangezichtsdysmorfie, congenitale hartafwijkingen (15%) en mentale 
retardatie (75-90%) (NHG, 2011; VSOP, 2010). Indien al voor de conceptie goede metabole controle 
wordt bereikt, heeft dit een bewezen positief effect op de mentale ontwikkeling van het kind (NHG, 
2011). Alleen de toename van het circulerend volume door de zwangerschap heeft invloed op de 
spiegels maar verder heeft zwangerschap geen invloed op de PKU.  
 
• Interventies 
Het streven is om preconceptioneel een Phe-spiegel te bereiken van 100 tot 240 of 250 µmol/L en dit 
stabiel te houden gedurende de gehele zwangerschap (NHG, 2011; NPKUV, 2012). Dit kan worden 
bereikt door voor de zwangerschap een streng eiwitbeperkt dieet te volgen of hervatten (NHG, 2011). 
Het advies is om bij patiënten voor de conceptie twee keer per week de spiegels te controleren (NHG, 
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2011; NPKUV, 2012; VSOP, 2010). Hierbij behoort ook het informeren van de noodzaak tot het gebruik 
van adequate anticonceptie totdat Phe-spiegels optimaal zijn.  
 
Bij patiënten met PKU kan desgewenst dragerschapsonderzoek bij de partner uitgevoerd worden. 
Hiervoor worden zij verwezen naar het klinisch genetisch centrum. Afhankelijk van de uitkomsten, 
kunnen opties van pre-implantatie diagnostiek en prenatale diagnostiek bij de toekomstige baby 
worden besproken (NHG, 2011; NPKUV, 2012; VSOP, 2010). 
 
Indien de patiënt na 6 tot 8 maanden niet zwanger is, kan het hervatten van anticonceptie overwogen 
worden in verband met spanning bij de patiënt door het handhaven van het strenge dieet. Eventueel 
kan verwezen worden naar een gynaecoloog of afdeling voortplantingsgeneeskunde (NPKUV, 2012). 
 
Organisatie van zorg 
De patiënt kan verwezen worden naar een diëtist gespecialiseerd in PKU voor het volgen of hervatten 
van een strikt eiwitbeperkt dieet (NHG, 2011). De Zorgstandaard geeft daarnaast nog aan dat een 
consult van een internist eenmaal per 4 tot 6 weken gewenst is en vaker bij problemen (NPKUV, 2012). 
PKU-team 
 
Conclusies 

- Goede preconceptiezorg bij een vrouw met PKU is uitermate belangrijk voor de gezonde 
ontwikkeling van het kind. 

- Door het hervatten van een speciaal eiwitarm dieet kan voorafgaand aan de zwangerschap 
een phenylalanine-spiegel tussen 100 tot 250 µmol/L bereikt worden. Twee keer per week 
moeten controles van de spiegels plaatsvinden.  

 
Overwegingen 
Een geneesmiddel dat nog niet besproken is in de richlijnen wordt KUVAN® genoemd. KUVAN® 
verlaagt de Phe-waarden bij een deel van de PKU-patiënten. Er zijn nog onvoldoende studies naar de 
veiligheid en werkzaamheid van KUVAN® voor vrouwen tijdens de zwangerschap en in de 
borstvoedingsperiode. Op dit moment wordt in Europa het gebruik van deze medicatie voor deze 
vrouwen afgeraden. Bij uitzondering kan KUVAN® worden voorgeschreven als bij een kinderwens of 
zwangerschap de Phe- waarden te hoog blijven met alleen dieetbehandeling.  
 
De PIL-werkgroep adviseert, mede gezien de lage prevalentie van PKU, de begeleiding en 
periconceptionele zorg bij gespecialiseerde PKU-teams neer te leggen. De eerste lijn kan een rol spelen 
in het motiveren van de patiënt voor het tijdig oppakken van het dieet en de controles. Hierbij behoort 
ook het benadrukken en eventueel voorschrijven van adequate anticonceptie tot het bereiken van de 
correcte streefwaarden.  
 
Aanbevelingen 

Aanbevelingen Phenylkentonurie (PKU) Aangewezen zorgverlener 
Informeer vrouwen met PKU dat indien de Phe-spiegels te hoog zijn 
bij de conceptie of tijdens de zwangerschap, het kind een PKU-
syndroom kan ontwikkelen. 

Alle zorgverleners die een preconceptieconsult 
uitvoeren 

Motiveer vrouwen met PKU om het dieet en controles door PKU-team 
goed vol te houden/ te hervatten indien gestopt met het dieet. 

Alle zorgverleners die een preconceptieconsult 
uitvoeren  

Adviseer vrouwen met PKU om pas te stoppen met anticonceptie 
wanneer de streefwaarden van fenylalanine zijn bereikt. 

Alle zorgverleners die een preconceptieconsult 
uitvoeren  

Informeer, indien gewenst, het paar over de mogelijkheden en 
beperkingen van dragerschapstesten van de partner. (Zie hiervoor 
hoofdstuk 5 Erfelijke aandoeningen) 

Alle zorgverleners die een preconceptieconsult 
uitvoeren  

Verwijs de vrouw naar het PKU-team voor verdere controle van en 
begeleiding bij: 
● Het aanpassen van een adequaat dieet  

Via de huisarts naar PKU-team in academisch 
ziekenhuis, en/of internist en diëtiste in 
samenspraak met PKU-team 
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● Het bereiken van stabiele fenylalaninespiegel 
 

Controleer 1-2 keer per week fenylalaninespiegels (streefwaarde 100-
240 µmol/L) 
Biedt counseling aan voor het bespreken van de reproductieve 
keuzemogelijkheden bij patiënten met PKU dan wel een paar met 
een kind met PKU.  

 Klinisch geneticus 

 
Meer informatie 

✓ https://pkuvereniging.nl 
✓ Zorgpad Phenylketonurie (PKU) Versie voor patiënten, Nederlandse Phenylketonurie 

vereniging, KUVAN ® PKU-vereniging en MODAZ 
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