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   Cystinose 

• Erfelijke stofwisselings ziekte (autosomaal reccesief) 

 

 

 

 

 

 

• Lysosomale stapelings ziekten 

• Lysosomen zorgen voor de afbraak en het hergebruik van 

veel stoffen 

• Bij cystinose kan het aminozuur cystine niet goed uit het 

lysosoom worden gevoerd 

• Hierdoor stapeling in verschillende organen waardoor schade 

(zoals o.a. nieren en ogen) 

 



   Cystinose 

• Drie vormen 
- Infantiele cystinose (Nefropatische cystinose) 

- Vanaf 3 mnd,  

- Door nier schade meer plassen/drinken 
- Gevolgen voor groei, afwijkingen van de botten, klein postuur 

- Botleeftijd loopt 3 jaar achter. Groei is vertraagd (60% van 

normaal) 

- Rachitis (Engelse ziekte) 

- Nierfunctie kan volledig uitvallen 
- Tevens stapeling in het hoornvlies 

 

- Intermediaire cystinose (laat beginnende, adolescente,juveniele) 

- Begint meestal rond 8e - 10e  levensjaar. 
 

- Adulte cystinose (goedaardige cystinose, oculaire cystinose) 

- Meestal geen schade aan de nieren en geen achterstand van de 

groei. 



   Cystinose 

• 1-2 op de 200.000  pasgeborenen (jaarlijkse incidentie) 

• 1-2 nieuwe patiënten per jaar in Nederland 

• Diagnose: 

- Bloed en oog onderzoek, DNA onderzoek 

 

• Behandeling 

- Medicatie: o.a. cysteamine, groeihormonen, Vit D, 

suppletie van bouwstoffen bijvoorbeeld fosfaat. 

- Transplantatie (nierfunctie minder dan 10%), meestal 

pas aan het einde van de groei. 

 



   O-benen (varus)/ X-benen (valgus) 

• Wat is normaal? 



    O-benen (varus)/ X-benen (valgus) 
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2 jarige jongen, O-benen  

 

 

 

4 jarige leeftijd 

Fysiologisch 



  O-benen (varus)/ X-benen (valgus) 

• Eenzijdige X-been links 

(Bijv. Na een trauma) 

 

• Behandeling: groeischijf 

remming  (hemi- 

epifysiodese) 
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  O-benen (varus)/ X-benen (valgus) 

• 15 jarige jongen, 

pijnklachten beide knieën 

• O-benen icm een 

draaiafwijking 
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  O-benen (varus)/ X-benen (valgus) 

4 jarige jongen, X benen 
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Fysiologisch 

6 jarige leeftijd 



O-benen (varus)/ X-benen (valgus) 

Normale ontwikkeling 
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  Wat gaat er mis bij cystinose (tav bot) 

• Bij kinderen leidt dit tot  het renal fanconi syndroom 

 

• Inadequate reabsorptie van belangrijke stoffen door de 

nieren 

 

• Verlies van o.a. Fosfaat wat belangrijk bouwstof is voor 

het bot. Maakt het stevig! 

 

• Rachitis (Rickets, Engelse ziekte): verstoring van de 

mineralisatie van bot in een niet volgroeid skelet 

(osteomalacie) 

 

• N.b. Alleen tekort aan fosfaat kan al leiden tot rachitis 

bij cystinose patiënten 

 

PIJN (bot en 

gewrichten) 



  Wat gaat er mis bij cystinose (tav bot) 

     



 Wat gaat er mis bij cystinose (tav bot/spieren) 



   X-benen  

• Op 5 jarige leeftijd diagnose  

nefropathische cystinose 

gesteld 

• Progressieve X stand beide 

benen vanaf 7 jaar 

• Duidelijke pijnklachten 

(botpijn) 

• Verminderd functioneren  

• Operatie op 13 jarige leeftijd 

• Tijdelijke groeiremming 

(hemi-epfysiodese) 



   X-benen  

• Biomechanica 

• Beenas ( 8 graden X) 

• Krachten 

• Overbelasting 

buitenzijde van de knie 

(gele pijl) 

• Stress op de binnen 

band van de knie (witte 

pijl) 

 

 



   X-benen  

• Tijdelijke groeiremming 

(hemi-epifysiodese) 

• 8-plate 

• Operatietijd ong 20 min 

per plaatje 

• Volledig belast 

nabehandelen 

• Er is groei nodig voor 

correctie 



   O-benen  

• Jongen 

• Op 2 jarige leeftijd diagnose 

cystinose gesteld 

• Op 12 jarige leeftijd verlies 

van loopfunctie vanwege 

ernstige botdeformatie 

• Chirurgische correctie op 14 

jarige leeftijd. 



   O-benen 

• Biomechanica 

• Beenas ( 15 graden O) 

• Krachten 

• Overbelasting 

buitenzijde van de knie 

(gele pijl) 

• Stress op de buiten band 

van de knie (witte pijl 

• Stress op het onderbeen 

vanwege de stand, 

verhoogde kans op een 

breuk 



   O-benen 

• Tijdelijke groeiremming niet 

meer mogelijk! 

• Correctie dmv osteotomieen  

(bot doorzagen !), evt 

frame,plaat. 

• Operatietijd 3-4 uur 

• Onbelast/gedeeltelijk belast 

nabehandelen 

• 2e operatie nodig om materiaal 

te verwijderen 

• Veel grotere impact! 

 



    O-benen  



  Platvoeten & cystinose 

• Orthopedische boeken (kinder) 

• Artikelen over platvoeten bij cystinose patiënten 

• Wetenschappelijke tijdschriften 

Niets gevonden ! 



   Platvoeten 

• Soepele platvoet (pes 

plano valgus) 

 

• Geen indicatie voor 

steunzolen mits 

asymptomatisch 

• N.B. Steunzolen 

beïnvloeden niet de vorm 

van de voet 
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5 jarige jongen 



- Meeste kinderen hebben platvoeten 

- Gewelf ontstaat tussen 2-8 jaar 

- Balans tussen de diverse pezen die de 

voet/enkel aansturen 

- Voet Heffers  

- Strekkers (kuiten) 

- Inverters (posticus) 

- Everters (peronei) 

 

 

  Fysiologie, normale ontwikkeling 



  Platvoet (pes plano valgus / knik-platvoet/pes planus) 

Hoeveel procent van de 3 jarige heeft een platvoet? 



  Beeldvorming  



- Geen klachten (asymptomatisch) 

- Soepel 

 

 

• Behandeling: 
- Niets 

- Uitleg 

 

  Platvoet – Fysiologisch, normaal 



  Platvoet 

 

 

 

• Stugge platvoet 

• Geeft meestal klachten 
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• Oorzaken: 
 

- Korte kuitspieren 

 

- Verbinding tussen 2 botten in de voet (Tarsale coalitie). 

 

- Afwijkende groei/vorm (deformiteiten) van de botten in de 

voet waardoor niet corrigeerbare standsafwijking 

 

- Neuromusculair (bijv open ruggetje (spina bifida), 

hersenaandoeningen (cerebrale parese) 

 

- Hypermobiliteit? 

 

 

 

  Platvoet – Pathologisch/klachten 



• Klachten 
- Pijn tgv overbelasting deel van de voet 

- Stijf / niet-corrigeerbaar waardoor bijvoorbeeld drukplekken 

- Functionele belemmeringen bijv. bij lang lopen 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Behandeling: 

- Steunzool, evt aanpassingen aan de schoen. 

- Operatief indien dit niet voldoende effect heeft. 

 

 

  Platvoet – niet normaal (Pathologisch) 



Botdichtheid 

• 2003 Studie: liet een duidelijk verhoogd fractuur risico zien echter 

helaas dat een DEXA scan niet betrouwbaar was om in te schatten 

hoe hoog het risico was op een breuk (11 patiënten). 

 

• Meerdere bot breuken zijn gerapporteerd in kleine studies bij 

patiënten met nefropatische cystinose zowel voor als na een nier 

transplantatie. 

 

• Helaas geen grote studies omtrent bot dichtheid maar zou wel 

lager zijn volgens de kleine studies 

 

• Geen duidelijke adviezen gevonden 

 

• Ik ben maar een simpele  “botten” dokter. 

 

 



  Vragen & antwoorden 

• Wanneer verwijzen naar een orthopeed? 

 

• Zo vroeg mogelijk mi voor follow up. Er is echter geen vast 

schema voor de follow up. 

 

• Wanneer gaat een orthopedisch chirurg opereren? 

 

• Is afhankelijk van leeftijd en afwijking. Helaas niet zo zwart-

wit 

 

• Andere therapieën behalve operatief? 

 

• Brace, spalken echter geen bewijs voor 

• Fysiotherapie om spieren te onderhouden echter zal geen 

verbetering geven van de deformiteit! 

 

• Hoe succesvol zijn de operaties? 

 

• Geen data over bekend. Kans op re-operatie is aanwezig 

aangezien je de oorzaak niet aanpakt. 

 

 

 



      Vragen ? 
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