Stand van zaken

KLINISCHE PR AKTIJK

Volwassenen met een erfelijke stofwisselingsziekte
Een sterk groeiende populatie met unieke problematiek
Namens de werkgroep INVEST

Erfelijke stofwisselingsziekten bestaan uit een divers palet van ruim 800 zeldzame aandoeningen.
Stofwisselingsziekten waren voorheen vooral het domein van de kindergeneeskunde vanwege het erfelijke karakter
en de vaak beperkte levensverwachting.
Niet alle stofwisselingsziekten openbaren zich tijdens de kinderleeftijd; een significant deel manifesteert zich voor
het eerst op volwassen leeftijd.
Het aantal volwassen patiënten met een erfelijke stofwisselingsziekte neemt sterk toe door verbeterde zorg en uitbreiding van de diagnostische mogelijkheden. Deze toename zal ertoe leiden dat meer specialismen met deze groep
patiënten geconfronteerd zullen gaan worden.
De volwassen zorg kent haar eigen specifieke uitdagingen, zoals de zorg rond de zwangerschap van een patiënt met
een stofwisselingsziekte.
Langdurig vasten, bijvoorbeeld rond een operatie, kan leiden tot een levensbedreigende metabole ontregeling als er
geen juiste voorzorgsmaatregelen worden getroffen.
De groep Internisten voor Volwassenen met een Erfelijke Stofwisselingsziekte (INVEST) is een initiatief van internisten
ter bevordering van de zorg voor volwassen patiënten met een stofwisselingziekte.
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rfelijke stofwisselingsziekten zijn een groep aangeboren aandoeningen waarbij er sprake is van een
defect in een enzym, cofactor of transporter. Hierdoor ontstaat er een stoornis in het koolhydraat-, vet- of
eiwitmetabolisme, of in de synthese of afbraak van complexe moleculen. Over deze aandoeningen is eerder in
het NTvG geschreven.1-5 Door dit erfelijke defect ontstaat
ophoping van substraat of een tekort aan een ander molecuul, bijvoorbeeld aan het eindproduct van een enzymatische reactie. Het substraat kan toxisch zijn en zo schade
toebrengen, bijvoorbeeld cerebrale schade door hoge
spiegels van fenylalanine bij fenylketonurie (PKU). Bij
sommige aandoeningen kan continue stapeling van substraat leiden tot orgaanvergroting, bijvoorbeeld hepatosplenomegalie bij de ziekte van Gaucher.
Er zijn momenteel ruim 800 erfelijke metabole ziekten
beschreven, waarvan de meeste zeldzaam tot uiterst
zeldzaam zijn. Er wordt echter geschat dat ten minste
1 op de 2500 levendgeborenen een stofwisselingsziekte
heeft.6,7 Dat betekent dat er ongeveer 6700 mensen in
Nederland aangedaan zijn, wat overeenkomt met 1 patiënt per huisarts. Aangezien deze getallen gebaseerd zijn
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FIGUUR 1 Spectrum van patiënten met stofwisselingsziekten in het AMC, Erasmus MC en Radboudumc gezamenlijk in 2011. Een aantal taartpunten
vertegenwoordigt een groep stofwisselingsziekten die elk uit meerdere afzonderlijke aandoeningen bestaan. De restgroep omvat 33 verschillende aandoeningen.
X-ALD = X-gebonden adrenoleukodystrofie.

op diagnoses die op de kinderleeftijd gesteld zijn – en
niet alle stofwisselingsziekten zich voor het eerst op deze
leeftijd manifesteren – is de verwachting dat deze prevalentiecijfers in werkelijkheid nog hoger zijn.
Voorheen waren erfelijke stofwisselingsziekten bij uitstek het terrein van de kinderarts en dit specialisme
erkent dan ook het aandachtsgebied metabole ziekten.
Door verbeterde zorg, uitbreiding van de diagnostische
mogelijkheden en toegenomen bewustwording ('awareness') van erfelijke metabole aandoeningen neemt het
aantal volwassenen met een erfelijke stofwisselingsziekte
sterk toe. Het zeldzame voorkomen en de specifieke problemen die zich op volwassen leeftijd voordoen maakt
dat gespecialiseerde zorg voor hen belangrijk is.
In dit artikel bespreken wij het spectrum van erfelijke
stofwisselingsziekten op volwassen leeftijd in Nederland
en de aandachtspunten bij de zorg van patiënten met
deze veelal complexe aandoeningen.
Omvang van groep volwassenen

De zorg voor volwassenen met een erfelijke stofwisselingsziekte is geconcentreerd in een aantal academische centra.
Deze zorg neemt toe in omvang. Een steekproef in 3 van
deze centra (AMC, Erasmus MC en Radboudumc) laat zien
dat er in 2009 gezamenlijk 846 volwassen patiënten bekend
waren op de poliklinieken Erfelijke Stofwisselingsziekten.
In 2012 is deze populatie – die het complete palet aan erfe2

lijke stofwisselingsziekten omvat (figuur 1) – met
48% gegroeid. Deze patiëntenpopulatie is relatief jong
(gemiddelde: 38 jaar; spreiding: 16-69) en de diagnose is bij
een substantieel deel pas op volwassen leeftijd gesteld. Dit
geldt voor 95% van de patiënten met lysosomale stapelingsziekten en voor 20% van de patiënten met andere stofwisselingsziekten (gegevens van het AMC-cohort).
Momenteel is de bekendste stofwisselingsziekte PKU,
ook omdat dit in Nederland de eerste aandoening was
waarop werd gescreend bij pasgeborenen, vanaf 1974.
Momenteel wordt bij de hielprikscreening gescreend op
20 aandoeningen, waaronder 14 erfelijke stofwisselingsziekten (zie voor een overzicht Visser et al.2). Sinds de
uitbreiding van de hielprik in 2007 worden jaarlijks
60-100 pasgeborenen gediagnosticeerd met een erfelijke
stofwisselingsziekte.8 Onderzoek heeft aangetoond dat
een deel van deze patiënten niet ontdekt zou zijn wanneer de diagnostiek had plaatsgevonden op louter klinische gronden.9 De toename van het aantal geïdentificeerde kinderen met een stofwisselingsziekte zal vanaf
2024 dus ook leiden tot transitie van deze patiënten naar
de zorg voor volwassenen.

Zorg voor groep volwassenen
Zoals gezegd vindt de eerste manifestatie van een erfelijke stofwisselingsziekte niet noodzakelijkerwijs plaats
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Toevalsbevindingen

Het gevaar van het routinematig screenen op stofwisselingsziekten zonder aanwezigheid van het plus-teken
levert het gevaar van fout-positieve bevindingen op.
Bovendien geldt voor veel aandoeningen dat de ernst van
de ziekte varieert. Sommige individuen hebben wel een
genetische afwijking, maar niet noodzakelijkerwijs de
ziekte. Dit is bijvoorbeeld bij de ziekte van Fabry het
geval. Een ander voorbeeld betreft de neonatale
screening: hoewel dit tot relatief weinig fout-positieve
bevindingen leidt,8 komt het fascinerend genoeg ook wel
eens voor dat de moeder een stofwisselingsziekte blijkt te
hebben die wordt vastgesteld via het bloed van de pasgeborene. De pasgeborene is dan gezond. Voorbeelden
hiervan zijn methylcrotonyl-CoA-carboxylase(3-MCC)deficiëntie, carnitinedeficiëntie, glutaaracidurie type 1
en partiële biotinidasedeficiëntie.12,13

Het klinisch belang van deze 'metabole incidentalomen'
of 'DNA-incidentalomen' is onduidelijk, maar zal door de
toename van metabole en genetische screening veel vragen en kosten opleveren.14
Noodopvang

Een aantal stofwisselingsziekten, zoals acute porfyrie,
vetzuuroxidatiestoornissen, glycogeenstapelingsziekten,
organische acidurieën en ureumcyclusstoornissen, kunnen zorgen voor een acute ontregeling en vervolgens leiden tot een levensbedreigende situatie. Dergelijke ernstige ontregelingen kunnen veroorzaakt worden door
een katabole situatie door verminderde voedselinname,
bijvoorbeeld bij een 'simpele' intercurrente virale infectie, bevalling of operatie. Hierbij is een patiënt in hoge
mate afhankelijk van endogene energieproductie middels
glycogenolyse, proteolyse of lipolyse. Juist wanneer er
een stoornis is in 1 van deze paden kan een ernstige
hypoglykemie, acidose of lactaatacidose, of hyperammoniëmie ontstaan.
Hoewel deze ontregelingen vroeger een zeer hoge mortaliteit kenden, is de behandeling tegenwoordig aanzienlijk
verbeterd, waardoor kinderen de volwassenheid kunnen
bereiken.15 Dat betekent dat ook andere specialismen in
toenemende mate geconfronteerd zullen worden met
patiënten met een metabole ontregeling of een dreiging
daarop. Dit betreft niet alleen huisartsen en internisten
– die de eersten zijn die deze patiënten zullen opvangen
tijdens zo'n ontregeling – maar ook de snijdende specialismen. Net als bij een intercurrente infectie leidt vasten
rond een operatie tot een katabole status en kan daarmee
een metabole ontregeling uitgelokt worden.
In figuur 2 staan de algemene principes van de behandeling van stofwisselingsziekten. In tabel 2 worden vervolgens de behandeling én klinische presentatie van patiënten met de meest voorkomende acute ontregelingen
specifiek toegelicht. Uit deze tabel valt af te leiden dat er
bij een vermoeden van een acute metabole ontregeling

TABEL 1 Voorbeelden van symptomen of afwijkingen die zich op volwassen leeftijd kunnen voordoen en die een uiting kunnen zijn van een
erfelijke stofwisselingsziekte
symptoom/afwijking

plusteken

stoornis in

aandoening

hyperglykemie
verhoogde ammoniakconcentratie
nierinsufficiëntie
hypoglykemie

doofheid
afwezigheid leverfalen of shunt
angiokeratomen
lage plasmaconcentratie insuline

oxidatieve fosforylering
ureumcyclus
glycolipidenafbraak
vetzuuroxidatie

buikpijn
diepveneuze trombose

hyponatriëmie
marfanoïd uiterlijk

haemsynthese
methioninemetabolisme

‘maternally inherited diabetes and deafness’ (MIDD)
ornithinetranscarbamylase(OTC)-deficiëntie
ziekte van Fabry
‘medium chain’-acyl-CoA-dehydrogenasedeficiëntie
(MCADD)
acute intermitterende porfyrie
klassieke homocystinurie
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op de neonatale leeftijd of kinderleeftijd. De ziekte van
Fabry, een lysosomale stapelingsziekte, openbaart zich
bijvoorbeeld meestal tussen de leeftijd van 10 en 30 jaar.10
Maar ook aandoeningen die tot acute ontregelingen kunnen leiden, zoals ureumcyclusdefecten of vetzuuroxidatiestoornissen, manifesteren zich soms pas voor het eerst
op de volwassen leeftijd.
Wanneer moet er nu gedacht worden aan een erfelijke stofwisselingsziekte? Vanwege de lage a-priorikans dat iemand
in de algemene bevolking een stofwisselingsziekte heeft, is
het verstandig op zoek te gaan naar het zogenaamde 'plusteken'. Zo is de a-priorikans dat een patiënt met diabetes
mellitus een mitochondriële aandoening heeft erg klein.
Wanneer er nu echter sprake is van diabetes mellitus plusdoofheid, is de kans op een mitochondriële ziekte aanzienlijk groter, bijvoorbeeld op 'maternally inherited diabetes
and deafness' (MIDD).11 Een overzicht van mogelijke presentaties van erfelijke stofwisselingsziekten op volwassen
leeftijd (metplus-teken) is gegeven in tabel 1; deze tabel
dient als voorbeeld en is zeker niet volledig.
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enzymvervangende therapie
verbeteren residuele activiteit
gentherapie (II)

A

T

B

C

substitutietherapie (III)

D

therapie ter bevordering
afvoer van toxische
metabolieten (IV)

substraatreductietherapie (I)

FIGUUR 2 Principes van behandeling van patiënten met een erfelijke
stofwisselingsziekte. Door een enzymdefect kan substraat B niet omgezet
worden in product C, waardoor toxische metabolieten (D) van substraat B
ophopen. Therapieën kunnen onderverdeeld worden in
substraatreductietherapie (I), waarbij de vorming van substraat B geremd
wordt; enzymtherapie (II), waarbij de enzymactiviteit verbeterd wordt door
enzymvervanging, hulpeiwitten (‘chaperones’) of gentherapie;
substitutietherapie (III), waarbij het tekort aan product C wordt aangevuld; en
therapie ter bevordering van afvoer van de toxische metaboliet D (IV).

vrijwel altijd direct gestart dient te worden met glucoseinfusie. Het onderliggende principe van glucose-infusie
is enerzijds substitutietherapie (bij stofwisselingsziekten
waar hypoglykemie op de voorgrond staat) en anderzijds
substraatreductietherapie door voldoende calorieën aan
te bieden ter verdere preventie van katabolisme en daarmee samenhangend het ontstaan van toxische metabolieten. Uiteraard is frequente monitoring met controle
van elektrolytenwaarden noodzakelijk om bijvoorbeeld
hyponatriëmie te voorkomen.
Algemene richtlijnen zijn dan ook een simplificatie. Zo
zal voor patiënten met een ureumcyclusdefect of stoornis in de aminozuurafbraak bij ontregeling initieel
gestopt worden met de eiwitinname, maar zal vrij snel
weer eiwit geïntroduceerd moeten worden om aan de
basale behoefte te voldoen. Dit vergt continue monitoring en overleg met een specialist erfelijke stofwisselingsziekten. Patiënten met een erfelijke stofwisselingsziekte die kunnen ontregelen moeten dan ook in het bezit
zijn van een noodprotocol met daarin informatie over
hoe te handelen bij een al dan niet dreigende metabole
ontregeling en met wie in contact te treden. Bij operatieve ingrepen dienen perioperatieve maatregelen te
worden getroffen die gericht zijn op preventie van een
katabole status.
Zwangerschap

Specifieke zorg is tevens noodzakelijk rond de zwangerschap. Dankzij verbeterde overleving hebben patiënten
4

met een stofwisselingsziekte ook de mogelijkheid om zelf
zwanger te worden. Dit vereist vaak genetische preconceptionele counseling door een klinisch geneticus en
begeleiding door een gespecialiseerde internist, diëtist
en gynaecoloog.
Voor veel erfelijke aandoeningen is de wetenschappelijke
bewijsvoering of een zwangerschap wel veilig is voor de
ongeboren vrucht of voor de moeder met een stofwisselingsziekte slechts gebaseerd op patiëntbeschrijvingen.1,16
Deze laten bijvoorbeeld zien dat metabole ontregelingen
bij de moeder voornamelijk optreden in het kraambed
wanneer de proteolyse maximaal is door involutie van de
uterus. Een adequate koolhydraatinname in combinatie
met eventuele dieetaanpassingen en nauwgezette observatie van symptomen en plasma- of urinemetabolieten is
daarom van essentieel belang, niet alleen tijdens de partus maar ook in het kraambed.16
Voor patiënten met PKU is er wel onomstotelijk bewijs
dat voorafgaand aan en tijdens de zwangerschap een
strikt fenylalaninebeperkt dieet en nauwgezette controle
van de fenylalaninewaarden noodzakelijk zijn om ernstige congenitale afwijkingen bij de foetus te voorkomen.
Deze afwijkingen, ook wel maternale PKU genoemd,
worden gekenmerkt door microcefalie, hartklepgebreken
en een onherstelbare verstandelijke beperking.17 Episodes
van verminderde voedselinname, zoals bij hyperemesis
gravidarum, kunnen gepaard gaan met toegenomen
eiwitafbraak (katabolisme) en daardoor met toxische
stijgingen van de fenylalanineconcentratie. Dit dient
beschouwd te worden als een noodsituatie. Directe klinische behandeling met anti-emetica, adequate voeding of
sondevoeding, of intraveneus glucose is noodzakelijk om
katabolisme te voorkomen.
Nieuwe behandelingen

Hoewel de diversiteit van verschillende stofwisselingsziektes enorm is, zijn de algemene principes van behandeling betrekkelijk uniform voor veel aandoeningen (zie
figuur 2). Zo bestaat de behandeling van patiënten met
PKU uit een fenylalaninebeperkt dieet ter reductie van
dit toxisch substraat. Deze behandeling is tegenwoordig
veilig, omdat we beschikken over aminozuurpreparaten
zonder fenylalanine die een dreigend tekort aan essentiële aminozuren, vitaminen en mineralen voorkomen.
Een beperkt aantal patiënten profiteert tevens van
behandeling met tetrahydrobiopterine (sapropterine),
een cofactor van fenylalaninehydroxylase, waardoor de
enzymactiviteit verbeterd wordt.18 Vooral van het dieet is
aangetoond dat bij goede compliantie de cognitieve ontwikkeling van patiënten met PKU ongestoord verloopt,
waardoor ze volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij, zoals de meeste patiënten met een stofwisselingsziekte. Zoals al eerder beargumenteerd in het NTvG
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aandoening

stoornis in

symptomen

laboratoriumafwijking*

algemene principes
van eerste opvang†‡

OTC-deficiëntie

ureumcyclus

misselijkheid, braken, verwardheid,
verminderd bewustzijn

hyperammoniëmie

GSD1a

glycogeenafbraak

MCADD

vetzuuroxidatie

hypoglykemie, lactaatacidose,
hyperlipidemie
hypoglykemie

MMA

afbraak vertakteketenaminozuren

transpireren, tremoren, verwardheid,
verminderd bewustzijn
misselijkheid, braken, verminderd
bewustzijn
misselijkheid, braken, verminderd
bewustzijn

stop inname natuurlijk eiwit (I);
glucose i.v. (I), arginine (II/III) en
natriumbenzoaat/fenylbutyraat (IV)
glucose i.v. (III)

acute porfyrie

haemsynthese

acute buikpijn, neuropathie, agitatie
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TABEL 2 Presentatie en eerste opvang van patiënten met acute metabole ontregelingen van de meest voorkomende erfelijke
stofwisselingsziekten

glucose i.v. (I/III)

acidose, verhoogd aniongap,
stop inname natuurlijk eiwit; glucose i.v.
hyperammoniëmie, lactatemie, (I/III), carnitine (IV), metronidazol (I)
ketonurie
en natriumbenzoaat/fenylbutyraat (IV)
hyponatriëmie, verhoogde ALA/ glucose i.v. (I) en hemine (I)
PBG-waarde in urine

OTC = ornithinetranscarbamylase; GSD1a = glycogeenstapelingsziekte type 1a; MCADD = ‘medium chain’-acyl-CoA-dehydrogenasedeficiëntie;
MMA = methylmalonacidurie; ALA = δ-aminolevelinezuur; PBG = porfobilinogeen.
* Laboratoriumafwijkingen zoals die vastgesteld kunnen worden op de Spoedeisende Hulp door citobepalingen in het algemeen klinisch chemisch laboratorium.
† Behandel de patiënt volgens zijn of haar persoonlijke noodplan en overleg zo spoedig mogelijk met de hoofdbehandelaar.
‡ De Romeinse cijfers tussen haakjes verwijzen naar het principe van behandeling, zoals uitgelegd in figuur 2.

dienen de aminozuursupplementen als medicijn
beschouwd te worden; deze supplementen worden, weliswaar in een andere samenstelling, ook gebruikt bij de
behandeling van patiënten met organische acidurie of
klassieke homocystinurie. Een verkeerde indicatiestelling of verwisseling is potentieel levensgevaarlijk.3
De opkomende behandelingen van patiënten met erfelijke stofwisselingsziekten zijn met name gericht op verbetering van de residuele enzymactiviteit. De eerste successen zijn geboekt bij lysosomale stapelingsziekten. Dit
kan met enzymvervangende therapie, zogenaamde 'chaperone'-therapie en gentherapie (zie figuur 2).
Enzymvervangende therapie voor patiënten met de
infantiele vorm van zure-maltasedeficiëntie (ziekte van
Pompe; een glycogeenstapelingsziekte of lysosomale stapelingsziekte die leidt tot progressieve spierzwakte) heeft
bijvoorbeeld geleid tot een substantiële verbetering van
de prognose.19 Ook allogene stamcel- of orgaantransplantatie is in feite een vorm van gentherapie, die bij vele
aandoeningen is geprobeerd en bij een aantal succesvol is
gebleken, zoals levertransplantatie bij patiënten met
tyrosinemie of stamceltransplantatie bij onder andere
patiënten met metachromatische leukodystrofie.20,21
Meestal betreft het hier ingrepen die op de kinderleeftijd
worden verricht, maar soms gebeurt dit ook bij volwassenen.

Organisatie van zorg
Het groeiend aantal volwassen patiënten met een stofwisselingsziekte – door verbeterde diagnostiek en
behandelingsmogelijkheden – en de uitdagingen die
daaruit voortvloeien vragen om een gecentraliseerde
aanpak. Daarom hebben de internisten gespecialiseerd
in erfelijke stofwisselingsziekten uit de verschillende
academische centra, inclusief Universitair Ziekenhuis
Leuven, zich in 2011 verenigd in de groep Internisten
voor Volwassenen met een Erfelijke Stofwisselingsziekte
(INVEST); deze groep is recent ondergebracht bij de
Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie.
De INVEST-groep heeft zich verschillende doelen gesteld.
Ten eerste dient de zorg voor de groeiende groep volwassen patiënten in Nederland gewaarborgd te worden. Internisten gespecialiseerd in erfelijke stofwisselingsziekten
hebben een gezamenlijk transitiespreekuur met de kinderarts-metabole ziekten om de overgang van de adolescente patiënt met een stofwisselingsziekte naar de volwassen polikliniek zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Bovendien worden landelijke richtlijnen en noodprotocollen opgesteld voor patiënten met een al dan niet dreigende acute metabole ontregeling. De patiëntenorganisatie Volwassenen, Kinderen en Stofwisselingsziekten
(VKS) heeft al in samenwerking met kinderartsen, diëtis-
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• Erfelijke stofwisselingsziekten omvatten een diverse
groep aandoeningen van het metabolisme.
• De zorg voor patiënten met een erfelijke stofwisselingsziekte was voorheen voorbehouden aan de kinderarts.
• Het aantal volwassen patiënten met een
stofwisselingsziekte neemt sterk toe.
• De groei van het aantal volwassen patiënten zal leiden tot
nieuwe uitdagingen die zich niet zullen beperken tot
1 medische discipline.
• De groep Internisten voor Volwassenen met een Erfelijke
Stofwisselingsziekte (INVEST) ziet het als haar taak de
zorg voor volwassen patiënten met een
stofwisselingsziekten te verbeteren en op te treden als
vraagbaak voor andere specialismen.

een groot deel hiervan is nog onontgonnen. Een verbetering van deze kennis zal er in toenemende mate voor
zorgen dat stofwisselingsziekten zich niet meer zullen
beperken tot het domein van de kinderarts, maar dat ook
andere specialismen steeds meer geconfronteerd zullen
worden met dit fascinerende vakgebied. De INVESTgroep heeft als doel daarbij als een baken te dienen, enerzijds voor de volwassen patiënt die kan vertrouwen op
hoogwaardige zorg en anderzijds voor collega-medici
met vragen of problemen rond de zorg voor deze patiënten.
De INVEST-groep bestaat uit: dr. Martijn C.G.J. Brouwers, internist-endocrinoloog (Maastricht Universitair Medisch Centrum, Maastricht); dr. Gabor E.
Linthorst, internist-endocrinoloog (Academisch Medisch Centrum, Amsterdam); drs. François P.J. Karstens, internist-endocrinoloog (Erasmus MC, Rotterdam); drs. Alexander Rennings, internist-vasculair geneeskundige

ten en leden van de INVEST-groep verschillende zorgpaden voor zowel patiënten als professionals opgesteld.
Aangezien patiënten dikwijls naar hun eigen regionale
ziekenhuis gaan met een acute ontregeling, is het belangrijk dat ook internisten in niet-academische centra deze
noodprotocollen kunnen raadplegen. Patiënten beschikken meestal zelf over zo'n noodprotocol en deze zal in de
toekomst ook online beschikbaar worden gesteld (www.
investof.nl). Via dezelfde site – die momenteel nog in ontwikkeling is – is nu te zien welke reguliere centra, expertisecentra en specialisten benaderbaar zijn voor overleg.
Daarnaast zal de groep zich toeleggen op scholing, het
verbeteren van de bewustwording van het vóórkomen
van erfelijke stofwisselingsziekten, en het initiëren van
en deelnemen aan nationale en internationale studies.

(Radboudumc, Nijmegen); drs. Gonnie Alkemade, internist-endocrinoloog
(Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen); prof.dr. Wouter
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Conclusie
Erfelijke stofwisselingsziekten bestaan uit een divers
palet van verschillende aandoeningen; onze kennis over

> Kijk ook op www.ntvg.nl/A7745
●
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