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algemeen
Het Börjeson Forssman Lehman Syndroom (BFLS) is een aangeboren ontwikkelingsstoornis waardoor kinderen, vooral jongens 
een ontwikkelingsachterstand krijgen. Het syndroom werd voor het eerst beschreven in 1962. Sindsdien zijn er extra gevallen 
van het syndroom geïdentificeerd. Het syndroom heeft karakteristieke uiterlijke kenmerken wat vaak gepaard gaat met een 
lichte tot matige verstandelijke beperking. Toch wordt de diagnose niet altijd gesteld. Dit omdat de uiterlijke kenmerken van 
BFLS overeenkomsten heeft met andere syndromen. Vaak is aanvullend onderzoek nodig om de diagnose BFLS te kunnen 
stellen. Het syndroom word veroorzaakt door een mutatie in het PHF6 gen.1,2,3,4,5,6

voorkomen
BFLS is een zeldzame ziekte. Prevalentie is onduidelijk; dit komt waarschijnlijk doordat de ziekte vaak onder wordt 
gediagnostiseerd. Het komt voornamelijk voor bij jongens/mannen. Meisjes/vrouwen hebben mildere kenmerken. Er wordt 
vermoed dat er veel volwassenen met dit syndroom rondlopen waarbij de ziekte nog niet gediagnosticeerd is.1,2,3,4,5,6

1 MEDISCH
1.1 KARAKTERISTIEKEN

genotype
BFLS is een syndroom dat vanaf de geboorte aanwezig is. Het wordt veroorzaakt door een fout op een stukje materiaal 
van het X-chromosoom. De plaats van deze fout wordt het PHF6-gen genoemd. Een X-gebonden fout houdt in dat jongens 
(die maar één X-chromosoom hebben) klachten kunnen krijgen wanneer zij een foutje hebben op dit gen. Meisjes hebben 
twee X-chromosomen. Wanneer een meisje een foutje heeft op het X-chromosoom, hebben meisjes altijd nog een ander 
X-chromosoom zonder foutje. Hierdoor hebben meisjes veelal geen of anders in vele mindere mate problemen dan jongens. 
1,2,3,4,5,6

fenotype

Uiterlijke kenmerken
Uiterlijke kenmerken worden duidelijker bij oudere patiënten, echter zijn er veel variaties tussen verschillenden patiënten 
Kenmerken variëren in hoeveelheid en ernst. Zo hebben vrouwen vaak minder kenmerken dan mannen.1,2,3,4,5,6

u Brede schedel met vlak achterhoofd en plat, breed gelaat met fors voorhoofd en brede neusbrug1 
u Hoofdgrootte (kinderen met BFLS hebben vaak een kleinere hoofdomtrek (microcefalie) maar er zijn ook kinderen die juist 

een groot hoofd hebben (macrocefalie) 
u Diep ingestelde ogen
u Uitgesproken supra orbitale richels (wenkbrauw rug)
u Het disfunctioneren van de spier van het bovenste ooglid (ptosis)
u Kwijlen
u Schisis
u Scheef gebit
u Grote oren en vlezige oorlellen 
u Klein geslachtsorgaan (balzakjes zitten vaak in het lieskanaal)
u Huid: hyperpigmentatie of hypopigmentatie 
u Borstvorming bij mannen (gynaecomastie)
u Gewicht (zowel te laag als te hoog) en lengte (vaak kleiner)
u Handen en voeten: kinderen met dit syndroom hebben vaak korte vingers en tenen, terwijl de handpalmen vrij groot zijn. 

Handen voelen erg zacht aan (kneedbaar). De topjes van de vingers lopen vaak in een spitsvorm. Tenen staan vaak ver uit 
elkaar. Tenen kunnen daarbij ook gebogen staan. Rug: een deel van de patiënten kan last krijgen van scoliose en kyfose. 
Daarnaast kan de ziekte van Scheuermann voorkomen. Dit kan gevolgen hebben voor de beweging van armen en benen

Motorische kenmerken
u Lage spierspanning: jonge kinderen hebben vaak een lage spierspanning waardoor ze slapper aanvoelen in hun spieren. 

Gewrichten kunnen gemakkelijk worden overstrekt. Daarnaast kunnen kinderen moeilijk hun hoofd optillen¹ 
u Problemen met praten¹
u Vanwege overgewicht neiging tot inactiviteit¹

Zintuiglijke kenmerken
u Problemen met zien: Een groot deel van de kinderen is zeer slechtziend. Soms komt dit probleem door het oog zelf. Soms 

komt het door het niet goed functioneren van de hersenen. Daarnaast komt cataract (staar) en verziendheid voor1
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u Problemen met horen: de verwerking van geluiden die kinderen horen verloopt vertraagd in de hersenen. Vaak horen 
kinderen in een prikkelarme omgeving beter1 

Gastro-intestinale kenmerken
u Obstipatie
u Reflux: Kinderen hebben vaak last van het terugstromen van de voeding vanuit de maag naar de slokdarm. Wanneer dit 

niet tijdig ontdekt/behandeld wordt kunnen er in het spuug bloedsliertjes voorkomen1

Kenmerkend gedrag
u Variatie in gedrag is groot
u Meestal zijn ze vriendelijk en gezellig1

u Het gedrag kan een uitdaging zijn met een externaliserende en sensatiezoekende functie 
u Hebben kenmerken van ADHD
u Hyperseksueel gedrag 
u Gedragsproblemen kunnen voorkomen: driftbuien, agressieve uitbarstingen, stemmingswisselingen, pyromanie en 

kleptomanie
u Psychiatrische verschijnselen kunnen voorkomen zoals depressiviteit en angsten

communicatie
Voor kinderen met BFLS is het moeilijk om te leren praten. De eerste woordjes komen vaak later dan gebruikelijk. Voor 
een deel van de kinderen met dit syndroom is het niet haalbaar om te leren praten. Kinderen hebben op latere leeftijd een 
beperkte woordenschat en maken zinnetjes met een of twee woorden. Het begrijpen van taal van anderen gaat ze vaak beter 
af. Slechthorendheid komt vaak voor en kan de communicatie erg beperken. Vroege spraak- en taaltherapie is van groot 
belang.1,3,6

niveau van functioneren
Dit loopt uiteen van licht tot matig verstandelijk beperkt.1,2,3,6

co-morbiditeit
u Hypogonadisme (lage spiegels van geslachtshormonen en gestoorde seksualiteit)
u Epilepsie (komt voor bij ongeveer 8% van de patiënten)1,3,6

u Vergrootte ventrikels naar het hart1,3,6

u Ziekte van Perthes (verslechterde doorbloeding van de kop van het dijbeen. Hierdoor wordt het bot weker en kan de kop 
door het gewicht dat het moet dragen gaan afplatten/inzakken)6

u Vatbaar voor infecties: kinderen zijn vatbaarder voor het krijgen voor infecties. Voornamelijk luchtweginfectie en 
oorontsteking komen vaak voor1 

u Botontkalking: doordat cliënten met BFLS vaak weinig bewegen bestaat de kans op botontkalking. Hierdoor is er meer 
kans op botbreuken1 

differentiële diagnose
Coffin-Lowrysydroom, Klinefeltersyndroom, Prader-Willisyndroom, Bardet-Biedlsyndroom en Wilson-Tunersyndroom.6

1.2 ANTROPOMETRIE

lengte
Volwassen met BFLS hebben een gevarieerde lengte. Er is zowel sprake van een korte, normale als langere lengte. 
In diverse wetenschappelijke studies worden lengtes benoemd echter is dit onvoldoende om een duidelijke conclusie uit te 
trekken.1,3

gewicht
u Geboortegewicht is normaal1,3

u Baby: laag tot normaal gewicht(afhankelijk van of het lukt om voldoende te eten en te drinken)
u Oudere leeftijd: ongeveer 75% van de patiënten heeft de neiging om te zwaar of obees te worden (eten en drinken goed/

graag en hebben niet veel beweging)1,3

groeicurve
Er is geen specifieke groeicurve beschikbaar/ontwikkeld.
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bmi
BMI van mensen met het BFLS is vaak op jongere leeftijd te laag. Op wat oudere leeftijd is het BMI vaak te hoog. Overgewicht 
en obesitas komen vaak voor.1,3

1.3 ONTWIKKELINGSFASEN

zwangerschap en bevalling
Meestal zijn er geen bijzonderheden tijdens de zwangerschap en bevalling. Kleine genitaliën en grote oren kunnen al duidelijk 
aanwezig zijn vanaf de geboorte.1,3

baby
Baby’s hebben vaak een lage spierspanning waardoor ze slapper aanvoelen in hun spieren. Gewrichten worden gemakkelijk 
overstrekt. Door de lage spierspanning is het voor kinderen lastig om het hoofd op te tillen. 
Tijdens de eerste levensjaren is er vaak sprake van een voedingsprobleem door een lage drinksnelheid en ze laten de borst/
speen vaak los. Het kost de ouders veel tijd/moeite om het kind voldoende te laten drinken. Het kan nodig zijn om het kind 
tijdelijk sondevoeding te geven. De ontwikkelingsachterstand is meestal duidelijk voor het eerste levensjaar. Hoofdomtrek is 
meestal normaal maar macrocefalie en microcefalie komen ook voor.1,3,6

kind
Kinderen met BFLS ontwikkelen zich langzamer dan hun leeftijdsgenoten. Ze gaan later rollen, zitten en staan. Voor sommige 
kinderen is het te moeilijk om zelfstandig te zitten, sommige kunnen dit wel maar veel later dan leeftijdsgenoten. Daarnaast 
zijn er vaak problemen in de fijne motoriek zoals schrijven, tekenen, knippen en het leren praten. De eerste woordjes komen 
veel later dan gebruikelijk. Voor sommige kinderen is het niet haalbaar om ooit te praten. Daarnaast is er sprake van een 
beperkte woordenschat met een of twee woorden. Het begrijpen van taal gaat kinderen met dit syndroom beter af dan het 
zelf spreken. Kinderen hebben bijna altijd problemen met leren. De mate van de problemen verschilt per kind. Daarnaast 
blijkt dat een aantal patiënten met dit syndroom leukemie in de kindertijd heeft doorgemaakt.1,3,6

adolescent
De pubertijd begint bij jongens met dit syndroom vaak op latere leeftijd dan gebruikelijk. Daarnaast krijgen jongens die in de 
pubertijd zijn vaak last van borstontwikkeling. Daarnaast ontwikkelen de geslachtsdelen zich onvoldoende.1,3,6

volwassene
Volwassen met dit syndroom hebben een vergrote kans om last te krijgen van botontkalking. Daarnaast is er meer kans op het 
krijgen van diabetes mellitus type 2. Echter is er niet veel bekend over volwassenen met deze aandoeningen.1,3,6

oudere
Er is op dit moment te weinig informatie bekend over ouderen met dit syndroom. Wel is bekend dat de levensverwachting 
flink word verkort als gevolg van een moeilijk te behandelen vorm van epilepsie.1,3,6 

1.4 MEDICATIE (MEEST TOEGEPAST)
Er bestaat op dit moment geen farmaceutische behandeling van het BFL-syndroom die het kan genezen. De behandeling is er 
op gericht om klachten van het syndroom zoveel mogelijk te onderdrukken. 
Behandeling van epilepsie:
Anti-epileptica zoals: natriumvalproaat (depakine®), levetiracetam (keppra®), clobazam (Frisium®) en zonisamide (Zonegran®)
Behandeling om botontkalking tegen te gaan:
Bisfosfonaat zoals Alendroninezuur en risedroninezuur in combinatie met vitamine D3 en calcium complex (400IE en 500 mg)
Behandeling van slaapproblemen:
Wanneer het inslapen erg moeilijk is kan het medicijn melatonine helpen om het inslapen beter te laten verlopen. Daarnaast 
kan dit zorgen voor een algeheel beter slaappatroon gedurende de nacht. 
Behandeling bij reflux:
Protonpompremmers zoals: omeprazol, ranitidine en esomeprazol 
Behandeling bij overmatig kwijlen:
Parasympathicolytica zoals glycopyrhonium (bijwerking van dit medicijn is een droge mond). Daarnaast kunnen de 
speekselklieren worden behandeld met botox. 
Behandeling van obstipatie:
Laxantia zoals macrogol of wanneer dit onvoldoende is bisacodyl
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Medicijnen kunnen onderling interacties vertonen. Systemisch werkende medicatie (medicatie die uiteindelijk in de 
bloedbaan wordt opgenomen) kan een interactie geven met voeding. Hoe meer kennis over de wisselwerking tussen voeding 
en medicatie, hoe beter de voedingszorg en het effect van de medicatie zal zijn.

2 VOEDING
De gezondheid, de levensverwachting en de kwaliteit van leven kunnen sterk verbeteren door tijdige (voedings)interventie en 
dieetbehandeling. Een dieet (een voeding die om medische redenen aan specifieke eisen moet voldoen ten behoeve van een 
individu) kan veel impact hebben op het dagelijkse leef- en eetpatroon. 
Een Diëtist Verstandelijk Gehandicapten (Diëtist VG) gaat uit van een individuele benadering en levert daarmee maatwerk. 
Vanwege complexe problematiek is een multidisciplinaire behandeling essentieel: arts (arts verstandelijk gehandicapten 
(AVG), huisarts, specialist, tandarts), diëtist VG, ergotherapeut, logopedist, fysiotherapeut, mondhygiënist, (ortho)pedagoog 
en ouders/verzorgers.

voedingsproblematiek (dieet)behandeling eb/pb *

*) EB = Evidence Based, PB = Practice Based (voor uitgebreidere uitleg zie Informatorium Voeding & Diëtetiek, Evidence- 
Based Diëtetiek, dr. N.M. de Roos (juli 2008) of Former-Boon, M.; Duinen van J.J. Evidence-Based Diëtetiek, Bohn Stafleu & 
Van Loghum, Houten, ISBN 9789031351282

Borstvoeding en flesvoeding Tijdens de eerste levensjaren is er vaak sprake van 
een voedingsprobleem door een lage drinksnelheid 
en laten de borst/speen vaak los. Het kost de ouders 
veel tijd/moeite om kind voldoende te laten drinken. 
Adviezen (pre)logopedie en lactatiedeskundige t.a.v. 
wijze van aanleggen en houding tijdens het drinken 
aan de borst/fles. 

EB

EB/PB

Kauw- en slikproblemen Logopedische ondersteuning met als doel 
het versterken van de mond- en kaakspieren. 
Aangepaste consistentie: gemalen, verdikt. Soms 
aangepast bestek en drinkbekers (hulp met 
logopedie en ergotherapie).

PB

Sondevoeding bij kinderen Veel kinderen met BFLS hebben moeite met het 
drinken van voeding uit de borst/fles. Soms is het 
nodig dat kinderen voeding krijgen middels een 
sonde. Wanneer het voor een lange tijd nodig is 
word er vaak gekozen voor een PEG-sonde of en 
mickey button.

EB/PB

Epilepsie bij kinderen met het BFLS Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken is 
gebleken dat een ketogeen dieet effect heeft op het 
verminderen van epilepsie aanvallen11,12,13

EB/PB

> >
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voedingsproblematiek (dieet)behandeling eb/pb *

Overgewicht bij kinderen en adolescenten Voedingsadvies: afhankelijk van leeftijd en gewicht, 
risicoprofiel en eetgedrag. Richtlijnen goede voeding:
• regelmatig voedingspatroon (drie 

hoofdmaaltijden, twee à drie tussendoortjes);
• stoppen of verminderen van alcohol 

(adolescenten);
• voldoende lichaamsbeweging: minimaal zestig 

minuten matig intensieve lichamelijke activiteit 
per dag, waarbij tweemaal per week gericht op 
verbeteren of handhaven lichamelijke fitheid, 
bijvoorbeeld in de vorm van sport (Nederlandse 
norm gezond bewegen); 

• bij jong kind zowel kind als ouders behandelen.

Dieetbehandelingsrichtlijnen 27: Overgewicht of 
obesitas bij kinderen en adolescenten (2-18 jaar (juni 
2014) 

EB/PB

Overgewicht bij volwassen Dieetadvies:
• energiebeperkt: 600 kcal minder dan de 

gebruikelijke inname;
• op basis van Richtlijnen goede voeding: 40 – 50 

energie% koolhydraten, 15 – 25 energie% eiwit, 
30 energie% vet; 2,0 liter vocht per dag;

• bij insulineresistentie: geef een dieet met 30 en% 
eiwit, 35 en% vet en 35 en% koolhydraten, en 25 
– 30 gram voedingsvezels. Stel als de patiënt niet 
voldoende afvalt de hoeveelheid koolhydraten 
naar beneden bij; verhoog dan de hoeveelheid 
eiwit en vet (maximaal 1,5 gram eiwit per kg 
normaal gewicht per dag gedurende de eerste 
fase, daarna 1,2 g eiwit per kg lichaamsgewicht 
per dag);

• structuur: geen maaltijden overslaan; beperkte 
hoeveelheid tussendoortjes; vaste eetplaats; niet 
eten als compensatie voor emoties;

• beweging: 1 uur per dag matig intensief (ten 
minste 3 × per week);

• gedragsverandering door een combinatie van 
gesprekstechnieken.

Dieetbehandelingsrichtlijnen 9: Overgewicht en 
obesitas (oktober 2012)

EB/PB

> >
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bewezen, individueel uittesten.

Dieetbehandeling richtlijnen 1: Chronische obstipatie 
(januari 2011)

EB/PB
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