Dit ben ik
Naam:...........................................................................................
Leeftijd:....................................... Groep:...................................
Namen ouder(s)/verzorger(s):................................................

Weet wat
ik heb.

........................................................................................................
Telefoonnummer:......................................................................
.........................................................................................................................................
E-mail:............................................................................................................................
Maximaal aantal gram eiwitten per dag:.............................................................
Medicatie:....................................................................................................................
........................................................................................................................................
Traktatietrommel: ja / nee
App / schrift
Ik mag absoluut geen:...............................................................................................
Ik ben dol op:...............................................................................................................
Tips & aandachtspunten:.........................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

PKU
Kijk voor meer informatie over PKU en
over hoe je een kind met deze aandoening
kunt ondersteunen op:

weetwatikheb.nl/pku

Nederlandse Phenylketonurie Vereniging
www.pkuvereniging.nl
info@pkuvereniging.nl

PKU (Phenylketonurie) is
een zeldzame ongeneeslijke
stofwisselingsziekte.

Zeldzame stofwisselingziekte

Traktaties

PKU is een stofwisselingsziekte. Het stofje dat een

Fruit en rauwkost mag een kind onbeperkt eten. Soms

kind met PKU niet te veel mag binnenkrijgen, is het

ook een handje chips, een snoepje of een plak ontbijtkoek.

aminozuur fenylalanine. Dit zit in eiwitten. Het
het zich op. Te veel aminozuur in het bloed veroorzaakt

Noten, melk, kaas, worst en ei mogen de
meeste kinderen met PKU niet binnenkrijgen. Vaak weet een kind zelf goed wat het wel, niet

onherstelbare hersenbeschadiging. Daarom

of beperkt mag eten. Het is praktisch om vooraf afspraken

mag een kind met deze stofwisselingsziekte niet te

te maken over traktaties in de klas: wat mag een kind wel

veel eiwitten eten. Verder kan en mag een kind met

en absoluut niet eten? Vaak heeft een kind een traktatie-

PKU alles doen, net als ieder ander kind.

trommel met eiwitarme snoepjes in de klas.

lichaam kan deze stof niet goed afbreken en dus hoopt

Streng eiwitarm dieet
levenslang

Schrift of app

Regelmatig controle

Zelf vertellen

Een kind (of ouder) houdt in een schrift

Een kind met PKU gaat regelmatig voor controle

Het is handig dat alle klas-

een streng eiwitarm dieet. Het mag een

of via een app nauwkeurig bij hoeveel

naar een medisch specialist en een diëtist. Onder

genootjes op de hoogte zijn

maximum aantal gram eiwitten per

eiwitten bij iedere

meer om het aantal gram eiwitten te bepalen. Dit

van PKU en snappen wat er aan

dag binnenkrijgen. Hoeveel gram dit is,

maaltijd

gebeurt aan de hand van bloedonderzoek.

de hand is. Bij een onderbouw-

verschilt per kind. Het volgen van een

worden genut-

kind kun je dit als leerkracht

eiwitbeperkt dieet is best een

tigd. Dat is nodig

het beste zelf aan de kinderen

uitdaging, want in bijna alle voedings-

om precies te

vertellen. Vanaf groep 4/5

middelen zitten eiwitten.

berekenen of

is een kind met PKU over het

een kind genoeg

algemeen goed in staat uit te

eiwitten eet en hoeveel resterende

leggen waarom het anders eet.

eiwitten die dag nog mogen worden

Dit kan aan het begin van een

gebruikt. Krijgt een kind te veel of te

nieuw schooljaar of in de vorm

Een kind met PKU volgt

Drankje met
bouwstoffen

weinig eiwitten binnen, dan merk je

van een spreekbeurt. Op de site

Om te zorgen dat een

hier niet direct iets van. Maar het is ab-

weetwatikheb.nl/pku

kind genoeg bouwstof-

soluut niet de bedoeling. Mocht een kind

vind je praktische hulpmidde-

fen, mineralen en

meer of minder eiwitten eten dan an-

len, zoals een voorbeeldop-

vitaminen binnenkrijgt, gebruikt het

ders, geef dit dan door aan de ouder(s)/

bouw van een spreekbeurt

dagelijks een suppletiedrankje. Vaak

verzorger(s). Zo kunnen eiwitten later op

en een informatief filmpje.

in poedervorm aangelengd met

de dag gecompenseerd worden

vruchtensap.

en blijft de bloedwaarde goed.

