
Een hoog cholesterol kan erfelijk zijn. Vroege opsporing en behandeling van  mensen met een 
erfelijk verhoogd cholesterol verkleint de kans op het ontwikkelen van een hart- en vaatziekte. 
In dit artikel leest u over de diagnostiek en behandeling van Familiaire Hypercholesterolemie en 
over Stichting LEEFH, het Landelijk Expertisecentrum Erfelijkheidsonderzoek Familiaire Hart- 
en Vaatziekten. 

Een hoog cholesterol kan 
erfelijk zijn!

Familiaire Hypercholesterolemie (FH) is een van de 
meest voorkomende erfelijke stofwisselingsziekten in 
Nederland. Ongeveer 1 op de 250 Nederlanders heeft FH. 
Bij deze autosomaal, dominant-overervende aandoening 
hebben mensen vanaf de geboorte cholesterolwaarden 
(LDL-C) die hoger zijn dan gemiddeld. Dit kan leiden tot 
premature atherosclerose, waardoor het risico op hart- en 
vaatziekten en vroegtijdig overlijden sterk is verhoogd. 1 
Indien onbehandeld, ontwikkelt 50% van de mannelijke 
FH-patiënten een event voor hun 45e levensjaar en 33% 
van de vrouwen met FH voor hun 60e. 2 Onbehandeld 
overlijdt de helft van de mannen en 15% van de vrouwen 
voor het 60e levensjaar.3 Bij een verhoogd totaal 
cholesterol (TC >8 mmol/l) op basis van een verhoogde 
LDL-cholesterolconcentratie (LDL-C >5 mmol/l) en/
of apoB-concentratie >1,2 g/l moet men, indien er geen 
aanwijzingen zijn voor secundaire oorzaken, een primaire 
dyslipidemie uitsluiten. Belangrijke criteria (zie figuur 1) 

die bijdragen aan de diagnose FH zijn het in de familie 
voorkomen van een verhoogde LDL-C concentratie en 
premature hart- en vaatziekten. 
Daarnaast kunnen bij lichamelijk onderzoek uiterlijke 
kenmerken van dyslipidemie, zoals peesxanthomen, 
een arcus lipoïdes en xanthelasmata, aanwezig zijn (zie 
figuur 2,3,4). Door middel van genetisch onderzoek kan 
de diagnose met zekerheid worden gesteld. In de meeste 
gevallen betekent dit een mutatie in het LDL-receptor gen, 
het PCSK9- of het APO-B gen. Door deze mutatie maakt 
het lichaam onvoldoende of niet-werkende LDL-receptoren 
aan (LDL-receptor gen), wordt de LDL-receptor versneld 
afgebroken (PCSK-9 gen) of wordt de binding van het LDL 
aan de LDL-receptor verstoord (APO-B gen). FH is een 
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DIAGNOSE-SCHEMA FAMILIAIRE 

HYPERCHOLESTEROLEMIE

FAMILIE ANAMNESE

VOORGESCHIEDENIS

LICHAMELIJK ONDERZOEK

LABORATORIUM ONDERZOEK - VOLWASSENEN

I Eerstegraads familielid met hart-en-vaatziekten < 60 jr 1

II Eerstegraads familielid met LDL-chol > 5 mmol/l

III Eerstegraads familielid met arcus lipoïdes < 45 jr. en/of (pees)xanthomen 2

IV Kinderen jonger dan 18 jaar met LDL-chol > 3,5 mmol/l

I Bekend met coronarialijden < 60 jr 2

II Bekend met cerebrovasculair- of perifeervaatlijden < 60 jr 1

I Aanwezigheid van (pees)xanthomen 6

II Aanwezigheid van arcus lipoïdes voor het 45ste levensjaar 4

I LDL-cholesterol > 8,5 mmol/l 8

II LDL-cholesterol 6,5 - 8,4 mmol/l 5

III LDL-cholesterol 5,0 - 6,4 mmol/l 3

IV LDL-cholesterol 4,0 - 4,9 mmol/l 1

Per groep mag maar één getal, het hoogste dat van toepassing is, gekozen worden. 

Indien in de familie zowel hart-en-vaatziekten als peesxanthomen en dyslipidemie voor-

komen dan is de score voor familie anamnese 2, zijn er zowel personen met een verhoogd 

LDL-cholestrol als premature hart-en-vaatziekten, maar geen xanthomen, kinderen met 

een verhoogd LDL-cholesterol of een bekende mutatie, dan blijft de score 1.

• hypothyreoïdie

• nierfunctiestoornissen/proteïnurie

• leverfunctiestoornissen

• geneesmiddelen/hormoon gebruik

• diabetes mellitus

• extreem overgewicht

• extreem calorierijk/vetrijk dieet

• overmatig alcoholgebruik

VRIJWEL ZEKER 8 PUNTEN

WAARSCHIJNLIJK 6 - 7 PUNTEN

MOGELIJK 3 - 5 PUNTEN
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 Figuur 1.  Diagnoseschema Familiaire 
Hypercholesterolemie.
Bron: https://www.lipidtools.com/leefh/nl/dlcn/)

aandoening die over het algemeen goed te behandelen 
is. Alleen een dieet en gezonder leven helpen meestal 
onvoldoende. Patiënten met FH worden behandeld met 
een statine en/of een cholesterolabsorptieremmer. Bij 
FH-patiënten zonder hart- en vaatziekten streeft men naar 
een LDL-C lager dan 2,5 mmol/l of tenminste 50% LDL-C-

Slechts 43% van de mensen 
met FH in Nederland is 
opgespoord
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Afbeelding 1. Arcus lipoïdes

Afbeelding 3 en 4. Peesxanthomen

Afbeelding 2. Xanthelasmata

Casus
Op mijn spreekuur zie ik een 43-jarige obese vrouw. Ze is 
door de cardioloog naar de interne geneeskunde verwezen 
na opname met een myocardinfarct op basis van 3-taks 
coronair vaatlijden en een hoofdstamstenose, waarvoor 
een CABG. Patiënte heeft bij opname een totaal cholesterol 
van 9,3 mmol/l en een LDL-cholesterol van 7,6 mmol/l. 
Op jonge leeftijd was patiënte al bekend met een verhoogd 
cholesterol. Ze heeft geen medicatie gebruikt, maar wel 
meerdere begeleidingstrajecten gevolgd voor gewichtsver-
lies. Zes jaar voorafgaande aan het hartinfarct is het choles-
terol voor de laatste keer gemeten (totaal cholesterol 7,2 
mmol/l, LDL-cholesterol 5,5 mmol/l). Vader van patiënte 
is op 61-jarige leeftijd overleden aan een hartstilstand. 
Moeder is bekend met een hoog cholesterol, maar  heeft 
geen hart- en vaatziekten doorgemaakt. Bij lichamelijk 
onderzoek heeft patiënte een BMI van 36,7 kg/m2, ze heeft 
geen xanthelasmata,  arcus lipoïdes of  peesxanthomen. 
Laboratoriumonderzoek laat geen aanwijzingen zien voor 
een secundaire oorzaak van de dyslipidemie. 

Op basis van het hoge LDL-cholesterol en het doorge-
maakte hartinfarct, bespreek ik met patiënte de inzet van 
DNA-onderzoek. Na enige twijfel gaat ze hiermee akkoord, 
waarna  bloed wordt opgestuurd naar het Amsterdam 
UMC. Drie maanden later volgt de uitslag van de klinische 
genetica: familiaire hypercholesterolemie in de hetero-
zygote vorm is bevestigd. Met patiënte bespreek ik deze 
uitslag. Ik overleg met haar hoe we de eerstegraads 
familieleden kunnen informeren en hoe we de familiestam-
boom verder in kaart brengen. Patiënte geeft aan zelf haar 
drie kinderen te informeren. Ze neemt testpakketjes van 
Stichting LEEFH voor DNA-onderzoek mee naar huis. Pati-
ente heeft een moeizame relatie met haar moeder en twee 
zussen, daarom geeft ze Stichting LEEFH een schriftelijke 
volmacht zodat LEEFH hen kan benaderen.
Patiënte heeft een vervolgafspraak bij mij op het spreekuur. 
Haar LDL-C is voldoende gereguleerd met de combinatie van 
een statine, een cholesterolabsorptieremmer en een PCSK9-
remmer. Ze volgt een leefstijlbegeleidingsprogramma met 
ondersteuning van een fysiotherapeut en diëtist. 
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bekendheid van FH via campagnes en streeft ze naar 
herinvoering van het FH-bevolkingsonderzoek. Stichting 
LEEFH geeft geen individueel behandeladvies. In de 29 
regionale LEEFH-centra kan iedereen terecht met of het 
vermoeden op FH. Aan (huis)artsen wordt geadviseerd om 
bij een gevonden FH-mutatie of FH-verdenking de patiënt 
te verwijzen naar een LEEFH-centrum. De FH-consulent 
van het ziekenhuis zal samen met een medisch specialist 
de diagnostiek, het DNA-onderzoek, de eventuele 
behandeling en het familieonderzoek coördineren. 

Conclusie
FH is een veel voorkomende genetische afwijking. Nog 
maar 43% van de mensen met deze aandoening is op 
dit moment opgespoord in Nederland. Vroege opsporing 
is van belang om de kans op hart- en vaatziekten of het 
overlijden hieraan te verkleinen. Wees alert bij patiënten 
met een verhoogd cholesterol (TC >8,0 mmol/l en/of 
LDL-C > 5,0 mmol/l), een doorgemaakt cardiovasculair 
event, een familieanamnese met premature hart- en 
vaatziekten of uiterlijke kenmerken van een dyslipidemie. 
Overweeg DNA-onderzoek bij verdenking op FH. Overleg 
laagdrempelig met LEEFH of verwijs de patiënt naar een 
regionaal LEEFH-centrum. Bij bewezen FH is het van groot 
belang dat de familie, in samenwerking met betrokken 
zorgverleners en LEEFH, het familieonderzoek uitvoert. 
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reductie. Bij FH-patiënten met een doorgemaakte hart- en 
vaatziekte streeft men naar LDL-C onder de 1,8 mmol/l. Bij 
FH-patiënten die hun streefwaarden niet halen en waarbij 
het cardiovasculair risico als zeer hoog wordt ingeschat 
(bijvoorbeeld bij aanwezigheid van andere risicofactoren en/
of sterk belaste familieanamnese ten aanzien van hart- en 
vaatziekten) kan een PCSK9-remmer worden overwogen.4

Kinderen en FH
Kinderen hebben op basis van hun genetische aandoening 
vanaf de geboorte al een verhoogd LDL-C. De vroege 
opsporing en behandeling van kinderen met FH die nog 
in de groei en ontwikkeling zijn, heeft het voordeel dat de 
bespreking van leefstijladviezen — zoals sportbeoefening, 
gezonde voeding, niet roken, streven naar een normale 
bloeddruk en BMI — de bewustwording van cardiovasculair 
risico mogelijk maakt.5 Hoewel kinderen geen klachten 
hebben, is het wenselijk om op jonge leeftijd te starten 
met het verlagen van de LDL-C-concentratie om daarmee 
het cardiovasculair risico op volwassen leeftijd te 
verkleinen. Bij kinderen tussen acht en tien jaar wordt een 
statinebehandeling overwogen en is het streven  een LDL-C 
onder de 3,5 mmol/l. Ouders zijn vaak gemotiveerd voor 
medicamenteuze behandeling. Het biedt hen de kans om de 
gevolgen van de erfelijke aandoening (via vader of moeder 
doorgegeven) op jonge leeftijd al positief te beïnvloeden. In 
een follow-up studie in het UMC Amsterdam zijn kinderen 
met FH, die tussen de acht en achttien jaar zijn gestart 
met statines, gedurende twintig jaar gevolgd. Deze studie 
toonde minder cardiovasculaire events bij volwassenheid in 
vergelijking met hun ouders.6 

Stichting LEEFH
Bij verdenking op FH is het belangrijk om DNA-onderzoek 
(aanvraagformulier op www.leefh.nl) te verrichten. 
Wanneer uit dit onderzoek blijkt dat er sprake is van FH 
volgt het familieonderzoek. Dit begint bij eerstegraads 
familieleden, want zij hebben immers ook 50% kans op FH. 
Sinds 2014 coördineert Stichting LEEFH, in een netwerk 
met 29 regionale LEEFH-centra in ziekenhuizen, het DNA- 
en familieonderzoek. Van de 70.000 personen in Nederland 
met een FH-mutatie zijn nog altijd 40.000 personen niet 
opgespoord. Zij worden wellicht niet behandeld. Daarnaast 
maakt Stichting LEEFH zich hard voor meer landelijke 

Beatrixziekenhuis
Het Beatrixziekenhuis, onderdeel van de Rivas Zorg-
groep in Gorinchem, is sinds 2020 een van de 29 regio-
nale LEEFH-centra in Nederland. Binnen het ziekenhuis 
zijn bij het LEEFH-centrum vertegenwoordigers van de 
vakgroepen interne geneeskunde, cardiologie en kinder-
geneeskunde betrokken. De verpleegkundig specialist 
van de interne geneeskunde fungeert als FH-consulent. 
Het LEEFH-centrum werkt nauw samen met de huis-
artsen uit de regio. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling 
van een Regionale Transmurale Afspraak met betrekking 
tot opsporing, behandeling en verwijzing van patiënten 
met FH of een verdenking op FH.

Met medewerking van Dennis Boor, Stichting LEEFH, info@leefh.nl

Zonder behandeling voor 
FH ontwikkelt 50% van de 
mannen voor het 45e jaar een 
cardiovasculair event
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