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Opsommingstekens 

Om de eigen Amphia 

opsommingstekens te 

gebruiken:  

 

Gebruik lijstniveau in het 

menu boven in je scherm,  

in plaats van de 'klassieke' 

bolletjes. 

 

 

FH en dan?  

https://youtu.be/zHNJzjlwoGI 

 

Voorlichtingsfilmpje over hoe FH een familie treft en het belang 

van testen en vroege opsporing.  

https://youtu.be/zHNJzjlwoGI
https://youtu.be/zHNJzjlwoGI


Opsommingstekens 

Om de eigen Amphia 

opsommingstekens te 

gebruiken:  

 

Gebruik lijstniveau in het 

menu boven in je scherm,  

in plaats van de 'klassieke' 

bolletjes. 

 

 

Overerving FH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerstegraads familieleden (ouders, broers, zussen en kinderen) 50% kans 

om ook FH te hebben.  

 

Belang van DNA onderzoek 

Vroegtijdige opsporing en behandeling, vanaf 8 jarige leeftijd, kan het 

risico op hart- en vaatziekten in sterke mate verkleinen en dus 

levensreddend zijn! 
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Overgang van STOEH naar LEEFH 

 

 

 

2013:  financiering bevolkingsonderzoek FH via STOEH gestopt 

 

2014: coördinatie opsporing en zorg voor families met FH door LEEFH 

 

2016: oprichting regionaal LEEFH / FH expertisecentrum Amphia  
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Regionale LEEFH/FH expertisecentra  

 

Sinds 2016 is Amphia een regionaal LEEFH / FH expertisecentrum  
 

 Voorlichting, coördinatie van DNA-onderzoek, behandeling en 

familieonderzoek 

 

 Multidisciplinaire samenwerking 
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In Nederland zijn naar schatting 

70.000 mensen met FH 

 

Hiervan zijn inmiddels 30.000 

mensen  opgespoord 

 

40.000 mensen in Nederland 

hebben FH maar weten dat nog 

niet  

Opsporing van FH 
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Familieonderzoek in de praktijk 

• Aanvraag DNA onderzoek door (huis)arts 

 

• Bloedafname voor DNA onderzoek  

 

• Materiaal wordt opgestuurd naar AMC  

 

• Patiënt  met FH en (huis)arts ontvangen brief met uitslag 

• 6 weken (enkelvoudig), 3 maanden (complex) 
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• Stichting LEEFH of regionaal FH-consulent neemt contact 

op voor het opstarten van familieonderzoek 

• Stamboom maken  

• Informeren over familieonderzoek  

• Testpakketjes familieleden toesturen  
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Het gesprek met uw familie 

• Misvattingen 

 

• Familiebrief 

 

• LEEFH magazine en gesprekskaart 

 

• Verzekering en kosten 

 

• Bescherm jezelf en je familie  
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Het gesprek met uw familie 

Misvattingen 

 

• Mijn cholesterol is goed, ik kan dus geen FH hebben  

 

• FH erft vooral over via de vrouwelijke lijn  

 

• DNA onderzoek en medicatie is bij vrouwen pas nodig na de 

overgang, tot die tijd is ze ‘beschermd’  

 

• Laat kinderen pas testen na hun 18e jaar, dat is ruim op tijd  

 

• Je krijgt problemen met je kapitaal verzekering als je je laat 

testen  
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Het gesprek met uw familie 

Familiebrief (www.leefh.nl) 
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Verzekering en kosten  

 

• Met FH kan je kapitaalverzekeringen afsluiten. Soms betaal je 

hogere premie. Dit kan na behandeling worden bijgesteld.  

 

• Het DNA onderzoek bij een eerste familielid kost ongeveer 

€1.800,-. Dit gaat dus volledig ten koste van het eigen risico.  

 

• Geen kosten verbonden aan vervolg DNA onderzoek bij 

familieleden (mogelijk wel aan bloedafname)  
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Het gesprek met uw familie 

Bescherm jezelf en je familie 

 

• Blijf actief in het laten controleren van je cholesterol  

 

• Vraag om een goede behandeling en laat je verwijzen naar een 

regionaal LEEFH/ FH expertisecentrum  

 

• Ga het gesprek aan met je familie  

 

• Weet je niet of je FH hebt? Ga in gesprek met je huisarts en/of 

bel met LEEFH en vraag een DNA testpakket aan 
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Patiëntenvereniging Harteraad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harteraad verbindt, versterkt en vertegenwoordigt mensen met 

hart- en vaatziekten en hun omgeving 

 

• Ervaringen delen en ontmoeten van patiënten  

 

• Verbeteren van de zorg voor mensen met hart- en vaatziekten 

(richtlijnen, zorgverzekering, overheid) 
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Bedankt voor uw aandacht! 
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