Behandeling van
kinderen met
adrenogenitaal
syndroom (AGS)

Bij uw kind is de diagnose adrenogenitaal syndroom (AGS) gesteld en hij of zij
gaat starten met medicijnen. De dosering varieert van kind tot kind en om dit goed
te controleren moet uw kind regelmatig bij ons op controle komen (of bij een kinderarts bij u in de buurt). Ook krijgt u uitleg over bijvoorbeeld het stressschema en
voorlichting in de verschillende leeftijdsfase van uw kind.
In deze folder beschrijven we hoe vaak deze controles moeten plaatsvinden en
het doel van de controles. Daarnaast kunt u lezen met wie u allemaal te maken
kunt krijgen en wat u van hen mag verwachten.
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u die stellen aan de
kinderendocrinoloog of aan de verpleegkundig specialist kinderendocrinologie.

Overzicht controles
Periode tot 1 jaar
Dit is een periode waarin uw kind regelmatig op controle moet komen. Hij of zij
moet goed ingesteld worden op de medicatie. Uw kind groeit snel en er moeten
dus mogelijk ook aanpassingen gedaan worden aan de medicatie (zie folder
medicatie bij AGS). De hydrocortison blijft het eerste jaar gelijk, maar het zouthormoon moet wel aangepast worden. Uw kind zal dan zeker in het begin iedere vier
weken op controle moeten komen bij een kinderendocrinoloog of kinderarts.
De controles die gedaan worden zijn: lengte, gewicht en bloedprikken. Ook controleren we bij iedere controle de bloeddruk. Dit helpt ons om te bepalen of uw
kind goed ingesteld is op de medicatie. Hoge bloeddruk kan het gevolg zijn van
te weinig medicatie (bij kleine kinderen is de bloeddruk wel vaak moeilijk te meten
omdat ze onrustig zijn).
Met wie kunt u in deze periode te maken krijgen:
Kinderendocrinoloog;
Verpleegkundig specialist kinderendocrinologie;
Verpleegkundige op de polikliniek;
Kinderuroloog (alleen bij meisjes);
Klinisch genetica (in overleg);
Kinder- en jeugdpsycholoog.

•
•
•
•
•
•
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Periode 1 – 4 jaar
In de leeftijd van 1-4 jaar zien wij uw kind iedere drie maanden. In deze periode
is het van belang om de groei en de ontwikkeling van uw kind goed in gaten te
houden. Door te veel of te weinig medicijnen kan de ontwikkeling en de groei van
uw kind verstoord raken. Ook hier controleren we bij iedere controle de bloeddruk.
Dit helpt ons te bepalen of uw kind goed ingesteld is op de medicatie. Hoge bloeddruk kan het gevolg zijn van te weinig medicatie.
Ook willen wij u begeleiden bij nieuwe situaties, zoals kinderdagverblijf, naar
school en kinderfeestjes. Ook spreken we ieder jaar het stresschema met u door
om eventuele veranderingen te bespreken en te kijken of het stresschema duidelijk is voor u.
De controles die in deze periode gedaan worden zijn:
Bij ieder controle: lengte, gewicht en bloeddruk;
Voorafgaand aan ieder controle speekselonderzoek (zie folder speeksel
sparen);
1 x per jaar wordt er bloed geprikt.

•
•
•

Met wie kunt u in deze periode te maken krijgen:
Kinderendocrinoloog;
Verpleegkundig specialist kinderendocrinologie;
Verpleegkundige op de polikliniek.

•
•
•

Periode 4 – 16 jaar
In deze periode zien wij uw kind iedere vier maanden. Als uw kind uitgegroeid is
dan wordt dat één keer per zes maanden. Ook in deze periode is het belangrijk
om de groei en de bloeddruk in de gaten te houden. Dit is de periode waarin ook
de puberteit van start gaat. Dit willen wij goed in de gaten houden. Het doel is
dat de puberteit op een normale leeftijd begint en dat dit normaal verloopt. Vanaf
de puberteit kunnen zich bij jongens kleine goedaardige knobbeltje vormen in de
zaadballen. Vanaf de leeftijd van 10 jaar maakt de kinderendocrinoloog daarom bij
jongens één keer per jaar een echo van de zaadballen.
In deze fase gaat uw kind voor het eerst naar school, wordt uw kind ook steeds
zelfstandiger en daarin willen wij u en uw kind begeleiden.
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Met wie kunt u in deze periode te maken krijgen:
Kinderendocrinoloog;
Verpleegkundig specialist kinderendocrinologie;
Verpleegkundige op de polikliniek;
Kinderuroloog (1 x per jaar bij meisjes die geopereerd zijn vanaf de leeftijd
van 8 jaar).

•
•
•
•

De controles die in deze periode gedaan worden zijn:
Bij ieder controle lengte, gewicht en bloeddruk;
Voorafgaand aan ieder controle speekselonderzoek;
1 x per jaar wordt er bloed geprikt;
Jongens vanaf 10 jaar krijgen jaarlijks een echo van de zaadballen.

•
•
•
•

Periode vanaf 16 jaar
In deze periode zijn de controles één keer per zes maanden. Eén keer per jaar zal
de verpleegkundig specialist van de volwassen endocrinologie aansluiten. Bij de
meeste kinderen is de puberteitsontwikkeling klaar en is de eindlengte behaald.
Nu is het doel bij meisjes om een regelmatige menstruatiecyclus te krijgen en
houden (deze kan verstoord raken bij te veel of te weinig medicatie). Het doel bij
jongens is om de kleine goedaardige knobbeltje die zich kunnen vormen in de
zaadballen te voorkomen of verergering te voorkomen.
Ook starten we in deze periode met het voorbereiden op volwassen worden
(zelfstandig worden) en de overgang naar de volwassen kliniek. Dit doen wij in
samenspraak met u, het kind en de verpleegkundig specialist/arts van de volwassen endocrinologie.
Met wie kunt u in deze periode te maken krijgen:
Kinderendocrinoloog;
Verpleegkundig specialist kinderendocrinologie;
Verpleegkundige op de polikliniek;
Kinderuroloog (1 x per jaar bij meisjes die geopereerd zijn vanaf de leeftijd
van 8 jaar);
Verpleegkundig specialist volwassen endocrinologie.

•
•
•
•
•
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Behandelteam:

De kinderarts- endocrinoloog dit zijn kinderartsen, die zich gespecialiseerd hebben in aandoeningen van de hormonen. Hormonen zijn stofjes in het lichaam die
door klieren gemaakt worden. Ze worden aan de bloedbaan afgegeven. Daardoor
kunnen ze op verschillende plekken in het lichaam invloed hebben. AGS gaat
vaak gepaard met een afwijking van de hormonen. Daarom is het belangrijk om
de hormonen goed te meten en om soms ook te behandelen met hormonen.
Meestal is de kinderendocrinoloog het eerste aanspreekpunt voor u en uw kind.
Kinderendocrinologen
Dr Hedi Claahsen – van der Grinten
Dr Janielle van Alfen – vd Velden
Prof Dr Kees Noordam
Fellow kinderendocrinologie
De verpleegkundige specialist is een academisch geschoolde specialistisch
verpleegkundige, verantwoordelijk voor de zorgverlening aan een geselecteerde
groep patiënten. De VS heeft zowel medische als verpleegkundige kennis. Zij
coördineert de zorg en zij is een aanspreekpunt voor ouders en kinderen.
Verpleegkundige specialist
Viviane vd Crommert
Verpleegkundigen op de polikliniek
Er zijn zoveel mogelijk vaste, vertrouwde verpleegkundigen die het spreekuur
ondersteunen. Dit doen we om de kinderen en hun ouders of verzorgers op hun
gemak te laten voelen. Zij zijn eerste aanspreekpunt, voeren bloed afnames uit,
geven spuitinstructies en controleren lengte, gewicht ed.
Zij worden ondersteund door verpleeghulpen bij het wegen, meten en bloeddruk
opmeten.
Twee van onze vaste verpleegkundigen zijn:
Dian Smulders
Melanie Burgers
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De kinderuroloog helpen kinderen met een afwijking of ziekte in nieren, blaas
en geslachtsdelen. Meisjes met AGS worden meestal operatief behandeld. Deze
operatie wordt uitgevoerd door de kinderuroloog. De kinderendocrinoloog overlegt
met u en uw kind wanneer de operatie het beste kan worden uitgevoerd. Na de
operatie komt u bij de uroloog terug voor controle. Meisjes die geopereerd zijn,
komen vanaf de leeftijd van 8 jaar weer ter controle bij de kinderuroloog en/of de
verpleegkundig specialist kinderurologie.
Kinderurologen
Dr. Barbara Kortmann
Prof. Wout Feitz
Dr. Robert de Gier
Verpleegkundig specialist kinderurologie
Karen Kwak
Jaqueline Knoll
De kinder- en jeugdpsycholoog begeleidt ouders en kinderen in bijzondere
situaties. De kinder- en jeugdpsycholoog heeft veel ervaring met het begeleiden
van ouders en kinderen met AGS. Zij ondersteunt u en uw kind in situaties waarin
u onzeker bent of vragen heeft.
Kinder- en jeugdpsychologen
Dr. Chris Verhaak, klinisch psycholoog
Dr. Nienke Maas, klinisch psycholoog
Dr. Anja Vinck, klinisch psycholoog
Jet van Kuppenveld, psychologisch medewerker
De klinisch geneticus is gespecialiseerd in aangeboren erfelijke afwijkingen.
AGS is een erfelijke ziekte. Voor vragen over de eventuele gevolgen voor uzelf
(bijvoorbeeld een volgende zwangerschap) en uw directe familie, kunt u – via de
kinderendocrinoloog - een afspraak maken bij de klinisch geneticus. Dit is een
deskundige op het gebied van erfelijkheid.
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Klinisch geneticus
Dr. Marlies Kempers
Verpleegkundig specialist volwassen endocrinologie
Mies Kerstens
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Ruimte voor uw notities

04-2016-4969

Adres
Radboudumc Amalia kinderziekenhuis
Hoofdingang
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen
Polikliniek Kinderen en Jeugdigen, route 788 en 790
Postadres
Radboudumc
833 Kinderen en Jeugdigen
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
Contact
Voor het maken of wijzigen van een afspraak (polibezoek of
telefonisch consult) op werkdagen van 08.00 - 12.00 en van
12.30 - 17.00 uur:
(024) 361 44 15
Voor medisch en/of verpleegkundig inhoudelijke vragen,
het aanvragen van recepten of machtigingen op werkdagen
van 08.30 - 12.30 uur:
(024) 361 44 13
In geval van spoed, op werkdagen na 12.30 uur:
(024) 361 44 13

Radbouduniversitair
universitairmedisch
medischcentrum
centrum
Radboud

