
Je herkent nog eerder 
een haas en een eend 
dan een patiënt met 

amyloïdose.

Pleinlaan 17, 1050 Elsene, België

Die patiënt met amyloïdose kan 
ook zo maar vlak voor ú zitten.
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Vermoeden van amyloïde polyneuropathie? 
In deze neuromusculaire referentiecentra kunt u terecht voor specialistisch advies. 

UZ Brussel
T 02/476 32 94
E sara.bare@uzbrussel.be    

UZ Leuven
T 01/634 35 08
E nmrc@uzleuven.be

UZ Gent
T 09/332 62 29
E secretariaatnmrc@uzgent.be

CHR de la Citadelle
T  04/225 69 82 
E alain.maertens@chrcitadelle.b

UCL Saint-Luc
T 02/764 13 11
E bnmdr@uclouvain.be

UZ Antwerpen 
T 03/821 45 08
E iris.smouts@uza.be

Erasme ziekenhuis
T 02/555 81 25
E secmed.neuro@erasme.ulb.ac.be  
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Deze stapeling van fibrillen tussen de cellen in 
de weefsels leidt tot een gestoorde werking van 
organen. Van ongeveer een dertigtal eiwitten 
is bekend dat zij kunnen leiden tot amyloïdose. 
Het type eiwit dat leidt tot amyloïd wordt het 
voorlopereiwit genoemd, en deze bepaalt hiermee 
het type amyloïdose. Zo wordt AL veroorzaakt door 
ontsporing van lichte keten eiwitten. 

AA kan zich ontwikkelen door een langdurige 
infectie of ontsteking wat een verhoogde concentratie 
serum amyloid A eiwit (SAA) kan veroorzaken. Verkeerd 
gevouwen TransThyRetine is de onderliggende oorzaak 
van ATTR amyloïdose. Er is geen direct, duidelijk 
symptoomcomplex voor amyloïdose: type eiwit 
en locatie bepalen de symptomen. De diagnose 
wordt nog makkelijk gemist, terwijl het steeds beter 
behandelbaar is. Leer meer op amyloidose.be 
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AMYLOÏDOSE is 

Amyloïdose is de naam van een groep stapelingsziekten van verkeerd gevouwen eiwitten die 
in de vorm van amyloïd fibrillen kunnen neerslaan in allerlei organen. Deze fibrillen kunnen 
niet worden afgebroken en dit leidt tot amyloid stapeling in weefsels of organen zoals de 
nieren, hart, lever, maagdarmkanaal en zenuwen. De drie meest voorkomende vormen van 
amyloïdose zijn AL amyloïdose, AA amyloïdose en ATTR amyloïdose.

Amyloïdose is steeds beter behandelbaar, maar als diagnose nog steeds gemakkelijk gemist. 
Zoek mee en kijk op AMYLOIDOSE.BE 

Hoe een amyloïdosepatiënt  
zich vóór uw neus verstopt.


