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algemeen
Tubereuze sclerose complex (TSC, de ziekte van Bourneville-Pringle) is een autosomale, dominant-erfelijke aandoening, 
veroorzaakt door mutaties in het TSC1 of TSC2 gen.1,2,3,4,5,6 De belangrijkste kenmerken zijn weefselwoekeringen (hamarteuze 
laesies) in onder andere huid, hersenen, nieren, ogen, hart en longen.1,2,3,4,5,6 Deze goedaardige tumoren leiden vaak tot 
epilepsie, een verstandelijke beperking, gedragsproblemen en afwijkingen van de huid en/of mondholte, nier-, long-, hart- 
en/of oogproblemen. De symptomen variëren per patiënt, ook binnen één familie.2,3,4,5,7 Daarnaast is er een grote variatie in 
presentatie per leeftijdsgroep2 en ernst van de klachten.4,6 Sommige symptomen treden vooral op tijdens de kinderleeftijd 
terwijl andere pas later ontstaan en toenemen met de leeftijd.2,3,4

voorkomen
TSC is een zeldzame genetische afwijking met een geschat voorkomen van 1 op 6800 tot 1 per 15000 personen.12 
Het is een aandoening is die niet altijd makkelijk te herkennen is en de ernst van het klinisch beeld kan zeer uiteen lopen.13

Er zijn meer dan 1500 varianten bekend.14

Naar schatting zijn er in Nederland ongeveer 1500-2500 mensen met TSC 3,4,5,7 en er worden in Nederland jaarlijks ongeveer 
20 - 30 kinderen met TSC geboren.3,5,7 

TSC komt even vaak voor bij jongens als bij meisjes en het komt in alle bevolkingsgroepen voor.1,3,7 

De kans voor elk kind van een persoon met TSC om de aandoening van deze ouder te erven is 50%. Een derde van
de patiënten heeft een eerstegraads familielid met TSC. Bij de overige 60-70% is de patiënt de eerst aangedane
persoon in de familie.6

1 MEDISCH
1.1 KARAKTERISTIEKEN

genotype
TSC wordt veroorzaakt door een fout in het DNA15: een afwijking (mutatie) van ófwel het TSC1 gen op chromosoom 9, 
voor de aanmaak van het eiwit hamartine (deze mutatie komt voor bij circa 24%) ófwel een afwijking van het TSC2 gen op 
chromosoom 16, voor de aanmaak van het eiwit tuberine (deze pathogene mutatie komt voor bij ca 66 %). Bij ca. 10% wordt 
geen mutatie gevonden. TSC komt meestal op de zuigelingenleeftijd of op de vroege kinderleeftijd tot uiting.1,2,3,7,13

De eiwitten hamartine en tuberine werken normaal gesproken samen om de activatie van het mTOR eiwit te remmen.9,15 Het 
mTOR eiwit reguleert de groei van nieuwe cellen en de verbinding tussen hersencellen. Als het mTOR eiwit niet meer geremd 
wordt of over geactiveerd wordt, kunnen cellen te makkelijk delen en kunnen weefselwoekeringen (hamarteuze laesies) 
ontstaan. Dit zijn afwijkingen in het normale weefsel van het lichaam, die kunnen voorkomen in o.a. huid, hersenen, nieren, 
hart, longen en ogen. Er bestaat ook een verhoogd risico op het ontstaan van tumoren door het teveel aan celdeling. 
De verminderde remming van mTOR heeft ook een invloed op de verbindingen tussen de hersencellen. Doordat de 
verbindingen overactief kunnen raken, kan epilepsie ontstaan. Leerproblemen en gedragsstoornissen als ADHD en autisme 
kunnen een gevolg zijn van deze veranderde hersenverbindingen.15

Patiënten met TSC1 zijn gemiddeld genomen minder ernstig aangedaan dan bij TSC2.4 Als op groepsniveau gekeken wordt 
hebben patiënten met TSC2-mutaties een significant lagere intelligentie. De intelligentie lijkt ook gerelateerd aan de 
mutatiesubtypes binnen de groep met TSC2.2,16

fenotype
Er is bij TSC geen hard verband tussen genotype en fenotype.8 Er zijn veel sterk uiteenlopende uitingsvormen van TSC, met 
grote variatie in klinische verschijnselen, van geen of weinig symptomen tot aan een ernstige beperking.3,7

Er zijn geen duidelijke dysmorfe kenmerken. De huidsymptomen zijn wel kenmerkend: de angiofibromen, het nagel fibroom, 
de hypomelanotische plekken en de tandglazuurputjes.6 (zie primaire en secundaire kenmerken).

Uiterlijke kenmerken1,2,4,6,7,10,15, 21

Uiterlijke kenmerken zijn er aan de ogen, tanden, huid en nagels:
u Kleine gestalte, met vaak kortere armen en benen
u Kleine goedaardige gezwelletjes in het netvlies (retinale hamartomen) komen bij ca 50% van de mensen met TSC 

voor en zijn vaak al in de eerste levensjaren aanwezig. Zij kunnen van groot belang zijn voor een tijdige diagnose. De 
netvliesfunctie blijft vaak onaangetast. Daarnaast ziet men in het netvlies soms kleine bloedvatkluwentjes, zogenaamde 
moerbeivlekken (mulberry spots).

u Witte plek(ken) op het netvlies (retinale achromatische spots), zijn plekken in het netvlies met hypopigmentatie. Ze 
veroorzaken geen klachten. Dit komt voor bij 39% van de TSC-patiënten. 

u Gesteeld zwellinkje van het slijmvlies (fibromen) op het tandvlees.
u Tandglazuurputjes op de snijvlakken, vaak van de snijtanden; deze leiden zelden tot tandbederf.
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u Kleine roodbruine gezwelletjes (angiofibromen) op de huid, vooral bij de neus, wangen en kin. Het aantal kan oplopen van 
enkelen tot wel honderd. 

u Witte, gedepigmenteerde vlekken op de huid (Hypo-melanotische maculae). Deze komen voor bij 90%van de 
kinderen met TSC jonger dan 2 jaar. (Klassieke vorm is essenblad) Het zijn de vroegst en meest frequent voorkomende 
huidafwijkingen bij TSC. Ze zijn meestal al aanwezig bij de geboorte, of ontstaan in de eerste levensweken, en zijn op deze 
jonge leeftijd een belangrijke sleutel tot de diagnose

u Witte vlekjes in de huid; pigmentloze vlekjes als confetti verspreid over de huid.
u Geelbruine, roze of huidkleurige plaque, meestal op de rug in het lumbosacrale gebied (tussen de lendenwervels en de 

bekkenwervels), chagrijnplekken genaamd, komen bij 20-80% van de patiënten voor. Dit ontstaat vrijwel altijd na het 
tiende levensjaar.

u Huidkleurige uitgroeisels bij de nagels (nagelfibromen) kunnen aanwezig zijn

Motorische kenmerken3

Als gevolg van hersenschade en/of epilepsie, is bij een deel van de mensen met TSC, de ontwikkeling van de motoriek niet 
goed.

Zintuiglijke kenmerken2,3,7

u De afwijkingen in de ogen, vormen geen wezenlijke bedreiging voor het oog of het gezichtsvermogen. Kleine gezwelletjes 
(hamartomen) in het netvlies komen bij ca. 50 % van de mensen voor en zijn vaak al in de eerste levensjaren aanwezig en 
kunnen daardoor van groot belang zijn voor een vroegtijdige diagnose.

u Als gevolg van ophoping van hersenvocht kan de visus verminderen.4

Gastro-intestinale kenmerken
u Hypoplasie van het tandglazuur in de vorm van putjes in de snijtanden zijn kenmerkend bij TSC.
u Tandvleesgezwelletjes (Gingiva) komen vaak voor. Ze bloeden gemakkelijk en worden soms verwijderd. 
u Huidkleurige uitgroeisels kunnen ook op het slijmvlies van de lippen, de wangen, het verhemelte en de tong voorkomen, 

en zijn roze tot rood van kleur.
u In de lever (8%) en in de pancreas (1%) kunnen angiomyolipomen (AML) en cysten voorkomen. Ze veroorzaken zelden 

klachten.
u In de dunne darm, dikke darm en in het rectum kunnen kleine hamarteuze poliepen (1-2 mm) voorkomen. Ze veroorzaken 

weinig klachten, maar kunnen soms bloeden

Kenmerkend gedrag
Naast de fysieke problemen kunnen TSC patiënten lijden aan verschillende beperkingen van leerproblemen tot ernstige 
verstandelijke beperking en verschillende gedragsproblemen. Deze worden door patiënten en ouders als meer slopend 
ervaren dan de fysieke problemen en kunnen een grote impact op het dagelijks leven hebben.9 Bij ca. 80 tot 90% van de 
mensen met TSC worden afwijkingen in de hersenen geconstateerd. Soms hebben deze geen invloed op het dagelijks 
functioneren, maar meestal zijn er stoornissen die rechtstreeks gevolg zijn van de hersenafwijkingen.23

Neuro-psychiatrische problemen omvatten autisme en psychiatrische problemen zoals angststoornissen (45% van de 
volwassen patiënten), stemmingsstoornissen en depressie (50% van de volwassen patiënten).2,9

Bij TSC komt autisme voor bij ca. 50-61 % van de patiënten, evenveel bij mannen als bij vrouwen (in de reguliere populatie 4,5 
x vaker bij mannen dan bij vrouwen).9, 19,26

Andere gedragsproblemen behelzen agressie (13%-58%), woede aanvallen, aandachtsproblemen en sociaal emotionele 
problemen.27,28

Automutilatie kan een probleem vormen bij ernstig verstandelijk beperkte autistische kinderen met TSC.31

communicatie
Communicatiemogelijkheden variëren en zijn veelal afhankelijk van de mate van verstandelijke beperking en eventuele 
autisme. Kinderen met een ernstige vorm van TSC zijn vaak erg druk en moeilijk te begrijpen voor hun omgeving. 
De ontwikkeling van taal, spraak, motoriek en leerstoornissen vormen mogelijk problemen.3

niveau van functioneren
Bij patiënten met TSC variëren de intellectuele capaciteiten aanzienlijk.9,21,22 Een verstandelijke beperking komt voor bij ca 45-
55%.1,2,3,4, 5 25,26 

Bijna de helft van de patiënten met TSC heeft een intelligentiequotiënt (IQ) in de beneden gemiddelde range (<70). Bij circa 
30% van de TSC-patiënten is er een geschat IQ <21.1,30. Ook als er sprake is van een IQ in de normale range, scoren TSC-
patiënten gemiddeld 12 punten lager dan niet-aangedane broers en zussen.2

Ongeveer 50-60% van de TSC patiënten heeft in lichte of sterkere mate een verstandelijke beperking. Deze is meestal, maar 
niet altijd, geassocieerd met epilepsie en zal een ernstiger verloop hebben naarmate de epilepsie ernstiger is. Een klein deel 
van de mensen met TSC is ernstig meervoudig gehandicapt.4
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De verstandelijke beperking is al voor het vijfde levensjaar duidelijk zichtbaar en is sterk geassocieerd met het voorkomen 
van epilepsie op de baby- en peuterleeftijd. Dat wil zeggen dat de prognose voor de ontwikkeling minder gunstig is naarmate 
de epilepsie vroeger optreedt en bij bepaalde typen aanvallen die op jonge leeftijd vaak voorkomen. Salaamkrampen in 
het eerste levensjaar hebben een veel ongunstiger effect dan partiële aanvallen die later optreden. En als er helemaal geen 
epilepsie is, is de kans op een normale ontwikkeling groot. Na het vijfde jaar treedt geen achteruitgang van de verstandelijke 
ontwikkeling meer op, maar wel kan deze negatief worden beïnvloed door (te hoge doseringen van) anti-epileptische 
medicijnen.3,5

Hoe beter en hoe sneller de salaamkrampen verdwijnen, hoe sneller de ontwikkeling weer verder kan gaan.34

co-morbiditeit
Hersenen, Centraal zenuwstelsel. Het centrale zenuwstelsel is in meer dan 90% van alle TSC patiënten aangedaan9,36a, en de 
symptomen ten gevolge van afwijkingen in het centraal zenuwstelsel veroorzaken het merendeel van alle TSC gerelateerde 
gezondheidsproblemen.9,36b Bij TSC zijn vooral de grote hersenen aangedaan. De afwijkingen bestaan uit groepen zenuwcellen 
die tijdens de ontwikkeling van de hersenen gedurende de zwangerschap niet op de goede plaats in de hersenschors 
terechtgekomen zijn en die chaotisch door elkaar liggen. Door de abnormale onderlinge organisatie ontwikkelen de 
verbindingen tussen de zenuwcellen zich niet of slecht.3,5

u Aangeboren goedaardige gezwellen (tubers of hamartomen) in de hersenen komen bij bijna alle patiënten met TSC 
voor. Ze kunnen zich bevinden in de hersenschors, maar ook dieper in de hersenen. Hierdoor is ook de signalering in de 
hersenen veranderd, waardoor er epilepsie kan ontstaan.15 Er bestaat een relatie tussen het aantal tubers, de locatie 
daarvan en de neurologische symptomen als epilepsie, gedrag en het IQ. De epilepsie zelf kan echter ook een negatief 
effect hebben op de cognitieve ontwikkeling en het ontstaan van gedragsproblemen als autisme en hyperactiviteit.5

u Kleine ophopingen van hersencellen (subependymale noduli of Sen’s) die zijn blijven liggen op de plaats waar zij zijn 
ontstaan, in en naast de wand van de hersenkamers. Ze zijn vaak verkalkt. Ze kunnen uitgroeien tot een reusceltumor 
(SEGA oftewel reuscelastrocytoom).3 Reusceltumoren kunnen gevaarlijk zijn omdat ze soms de doorstroom van de 
hersenvloeistof belemmeren, waardoor de hersendruk te hoog wordt.4,13,15 

u Ophoping van hersenvocht (hydrocefalus): komt vaker voor bij TSC patiënten. Tekenen van verhoogde intracraniële druk 
kunnen zijn: hoofdpijn met braken, bewustzijnsdaling, ataxie, toename van insulten, toename van gedragsproblemen, 
visusdaling.4

u Epilepsie komt voor bij 80 -90% van de TSC patiënten, vooral bij kinderen (vaak gediagnostiseerd als syndroom van West. 
Omgekeerd: 7-13 % van de patiënten met het syndroom van West heeft TSC). Van de TSC patiënten blijft gemiddeld 50-
60% aanvallen houden.2,3,4,5,15,23 

 Knobbels in de hersenschors (Corticale tubers) kunnen de aanvallen initiëren hoewel ook verondersteld wordt dat de 
cortex rondom de tuber de aanval veroorzaakt.7,9,36 

 Het syndroom van West (salaamkrampen) dient vroegtijdig behandeld te worden, omdat de duur van het aanwezig zijn 
van aanvallen een grote invloed lijkt te hebben op de ontwikkeling.2,7,39,40 

 Er is een verband tussen het volume van de tubers (t.o.v. het brein), de epilepsie en cognitief functioneren, maar 
de beginleeftijd van epilepsie blijkt de belangrijkste factor te zijn in het ontstaan van stoornissen in de cognitieve 
ontwikkeling en het gedrag.2 

 Behalve de salaamkrampen en focale insulten, veroorzaakt door een verstoring van de prikkeloverdracht op één plek in 
de hersenen op jonge leeftijd, kunnen op latere leeftijd vrijwel alle andere aanvalsvormen van epilepsie voorkomen. Vaak 
gaan de salaamkrampen over in het zogenaamde Lennox-Gastaut syndroom, een ernstige vorm van epilepsie.11

 Ongecontroleerde epilepsie kan invloed hebben op de energiebehoefte en energie inname.
u Verstandelijke beperking

overige
u Slaapproblemen (door nachtelijke epilepsie is de slaap frequent verstoord wat tot vermoeidheid overdag kan leiden).3,7

u Niertumoren. Deze veroorzaken in de regel weinig problemen maar kunnen levensbedreigend worden doordat bloedingen 
kunnen optreden en wanneer ze door groei het nierweefsel verdringen wat leidt tot nierinsufficiëntie.

1.2 ANTROPOMETRIE

lengte
De lichaamslengte/groei ontwikkelt zich over het algemeen volgens de norm.1,6 

Het ketogeen dieet (zie “Voeding”) kan een remmend effect hebben op de lengtegroei.45

gewicht
Er is geen specifieke informatie beschikbaar over het gewichtsverloop bij TSC. 
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groeicurve/bmi
Er zijn geen specifieke groeicurves bij TSC.

bmi
Er zijn geen specifieke afwijkingen in de BMI bij TSC.

1.3 ONTWIKKELINGSFASEN

baby
u Goedaardige tumoren in de wand van het hart (Cardiale rhabdomyomen)worden soms al vastgesteld bij prenataal 

echografisch onderzoek.1,2,4,10 

u Epileptische aanvallen, vaak in de vorm van salaamkrampen in de eerste 12 maanden.6

kind
u Witte gedepigmenteerde vlekken op de huid komen voor bij 90% van de kinderen, jonger dan 2.10,4

u De epilepsie bij TSC is vaak moeilijk behandelbaar, ongeveer 60% is refractair.11 De beginleeftijd en de duur van de 
epilepsie zijn belangrijke factoren in het ontstaan van stoornissen in de cognitieve ontwikkeling en gedrag. Snelle en 
adequate behandeling is daarom belangrijk.34

u De rhabdomyomen (goedaardige gezwelletjes van het hart) kunnen na de geboorte spontaan kleiner worden. Grote 
tumoren kunnen soms problemen geven doordat ze de bloedstroom tegenhouden of het hartritme veranderen. Ze 
verdwijnen meestal in de eerste 6 jaar.7,35

u Verstandelijke beperking, komt voor bij 50-60%. De verstandelijke beperking is al voor het vijfde levensjaar duidelijk 
zichtbaar en is sterk geassocieerd met het voorkomen van epilepsie op de baby- en peuterleeftijd. 

u Autistisch spectrum. Bij een lichte of matige verstandelijke beperking komen een aantal aspecten van de ontwikkeling, 
zoals spraak en motoriek, vaak goed op gang. Het contact kan goed zijn, maar vaak is er sprake van problematiek in het 
autistisch spectrum.

u Ernstige of zeer ernstige verstandelijke beperking bij een deel van de kinderen. Vaak is er een combinatie van verschillende 
verstandelijke, psychische en lichamelijke problemen. De spraakontwikkeling komt nauwelijks of niet op gang. Er is een 
ernstige vorm van autisme. 

u Niertumoren; op de leeftijd van 10 jaar bij 80% van de kinderen. Deze kunnen levensbedreigend worden doordat 
bloedingen kunnen optreden en wanneer ze door groei het nierweefsel verdringen wat leidt tot nierinsufficiëntie.

u Agressie (mogelijk ook door frustratie en overprikkeling), angst, depressie, stemmingswisselingen (mogelijk 
samenhangend met de epilepsie), wisselende prestaties (kunnen leiden tot onzekerheid en faalangst), wisselende 
energieniveaus van fit en vitaal naar futloos en moeilijk uiten van pijnbeleving.

u Slaapstoornissen, ca. 40% van de kinderen heeft in- en/of doorslaapstoornissen, vaak gepaard gaand met nachtelijke 
onrust, angsten en nachtmerries.6,51

adolescent
u Nierinsufficiëntie
u Epilepsie
u Goedaardige tumoren in de hersenen; veroorzaken ophoping van vocht in de schedel (obstructieve hydrocefalus), 

toename van de epilepsie, hoofdpijn, braken, bewustzijnsdaling, gedragsverandering, visusdaling en coördinatiestoornis 
van het bewegen (ataxie).4

u Verminderde zintuiglijke waarneming
u Schommelingen in stemming en conditie. Deze wisseling in prestaties leiden tot overschatting en overvraging, ook 

onafhankelijk van het intelligentieniveau; er is sprake van minder draagkracht.
u Verminderde vaardigheden om contact te leggen. Dit heeft vaak effect op het gebied van kennisopname, plannen en 

organiseren. Het hebben van epilepsie kan invloed hebben op de alertheid.

volwassene
u Alle symptomen zoals hier boven benoemd
u Nier- en longproblematiek en slaapstoornissen bij 31% van de mensen.51

u Faalangst en depressiviteit
u Soms spontane vermindering epilepsie

oudere
u Alle symptomen zoals hier boven benoemd
u De levensverwachting hangt samen met de ernst van de problemen die optreden; het hebben van hamartomen 
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in hersenen, nier, long of hart beïnvloedt de prognose in negatieve zin. Bij aanwezigheid van complicaties is de 
levensverwachting gemiddeld 9 jaar korter

1.4 MEDICATIE (MEEST TOEGEPAST)
Er bestaat op dit moment geen farmaceutische behandeling van TSC die het kan genezen. De behandeling is er op gericht 
complicaties en bijbehorende klachten zo veel mogelijk te onderdrukken.
u Antidepressiva
u Anti-epileptica: Vigabatrine. Bij het syndroom van West (salaamkrampen) wordt bij voorkeur Vigabatrine gegeven. Indien 

niet effectief wordt een ACTH/prednisolon-kuur (hormoonbehandeling) gestart en kunnen andere anti-epileptica worden 
toegevoegd. Behandeling met Vigabatrin kan gezichtsvelddefecten veroorzaken (berust mogelijk op een deficiëntie van 
taurine). Taurine-suppletie zou een beschermende werking hebben. Er bestaat echter nog onduidelijk over het effect van 
taurine op de werking van Vigabatrine.2,52 Bij andere aanvalstypen dan syndroom van West komen dezelfde anti-epileptica 
in aanmerking als bij patiënten zonder TSC.

u Antipsychotica 
u Selectieve immunosuppressiva
u Statinen: Bij verhoogd cholesterol en onvoldoende effect dieetinterventie gebruikt men een statine die geen interactie 

geeft op CYP3A4 zoals pravastatine

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

Syndroom v West/ epilepsie
Voedingsproblemen ten gevolge van 
lage spierspanning , trage ontwikkeling motoriek en 
kauw- en slikproblemen

Zie ook syndroombeschrijving syndroom van West.
Voedingsadvies baseren op zowel lichaamsgewicht 
en groeicurven, rekening houdend met de mond-
motorische ontwikkeling van het kind. 
Zo nodig aangepaste consistenties, aandacht voor 
eet- en drinkhouding.
Aandacht voor voldoende vocht, voedingsvezels en 
vitaminen en mineralen.
Zie richtlijn 38: Slikstoornissen door neurologische 
aandoeningen56 
Artsenwijzer diëtetiek57:
• Slikstoornissen, 
• Neurologische aandoeningen

EB en PB

EB en PB

> >
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voedingsproblematiek (dieet)behandeling eb/pb *

Bijwerkingen anti-epileptica, algemeen:
1. Droge mond, hypogeusia (smaakvermindering).
2. Anorexie, misselijkheid, braken, dyspepsie, 

gewichtsafname.
3. Opwekking eetlust, gewichtstoename.
4. Hyponatriëmie.
5. Vitamine D-deficiëntie met hypocalciëmie en 

osteomalacie.
6. Foliumzuurdeficiëntie.

Bijwerkingen anti-epileptica specifiek:
Vigabatrin
Vaak (1-10%)
1. Droge mond, hypogeusia (smaakvermindering).
2. Misselijkheid, braken, buikpijn.
3. Gewichtstoename.

ad 1. Stimuleren van de speekselproductie door 
goed te kauwen, kauwen stimuleren.
• Zorg dat het eten er appetijtelijk uitziet om de 

secretiesnelheid te stimuleren. 
• Neem bij een lange latentietijd van de 

secretiesnelheid vooraf lauwwarme soep of 
bouillon om de speekselsecretie op te wekken.

• Nuttig geen (te) heet, hard, droog, gekruid of 
anderszins irriterend voedsel. 

• Verzachtend zijn komkommer en tomaat (pas 
op is zuur) die koel en sappig zijn en weinig 
suikers bevatten, waardoor ze geen dorstgevoel 
opwekken en geen cariës veroorzaken. 

• Mineraalwater en vruchtensappen waaraan geen 
suiker is toegevoegd, lossen mondslijm op en 
vergemakkelijken het slikken en spreken.

• Melk is veilig voor het gebit, maar veroorzaakt 
vaak slijmvorming in de mond, waardoor 
sommige patiënten melk niet prettig vinden. 

Afraden: Suikerhoudende voedingsmiddelen, omdat 
zij dorstgevoelens opwekken en cariës kunnen 
veroorzaken. Evenals frequent gebruik van zure 
voedingsmiddelen als het speeksel de pH niet kan 
neutraliseren.55

ad 2. Risico op ondervoeding. Bijhouden van groei. 
Bij afbuigen curve: energie-verrijking.
Zie Dieetbehandelingsrichtlijn 17: 
Ondervoeding en Adviezen Stuurgroep 
Ondervoeding.58

ad 3. Ongewenste gewichtstoename:
Richtlijn Goede Voeding of beperking van
producten met hoge energiedichtheid en/of
portiegrootte of energiebeperkt dieet.
Regelmatig eetpatroon.
Leefstijl en stimuleren van beweging.
Dieetadvies in beeldvorm.
Zie Dieetbehandelingsrichtlijn 9: Overgewicht en 
Obesitas.59 En zie Dieetbehandelingsrichtlijn 27: Te 
hoog gewicht bij kinderen en adolescenten (4-18jr).60

ad 4. Voldoende (zout) natrium in de voeding, vocht 
normaal of licht beperken.61

ad 5. Suppletie Vit. D, ruim voldoende Calcium.

ad 6. Ruim voldoende Foliumzuur, (ook voldoende 
Vit. B12).

PB

EB en PB

EB en BP

EB en BP

EB en BP

EB en BP

EB en BP
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