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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. 

 

 

Familiaire hypercholesterolemie - FH 

• Hoog cholesterol 

• Erfelijke aandoening 

• Hoger risico hart- en vaatziekten 

• +/- 70.000 Nederlanders 
 

 



FH – lichamelijke kenmerken 

Cholesterolring < 45ste levensjaar 
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FH – lichamelijke kenmerken 

Xanthelasmata 



FH – lichamelijke kenmerken 

peesxanthomen 



FH - geschiedenis 

 

Frans Hals, 1633.  
Nat Art Gallery, Washington DC, USA  



FH - geschiedenis 

Mona Lisa, 

Leonardo da Vinci  



Opsommingstekens 

Om de eigen Amphia 

opsommingstekens te 

gebruiken:  

 

Gebruik lijstniveau in 

het menu boven in je 

scherm,  in plaats van 

de 'klassieke' bolletjes. 

 

 

Transport van vetten in het lichaam 



Cholesterol deeltjes  

Triglyceriden ‘Slechte’ cholesterol 

‘Goede’ cholesterol 



Lever zuivert bloed van LDL 
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Waarom hoog cholesterol bij FH? 
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Overerving FH 

 

1e graads familieleden:  

50% kans op FH  

50% kans op geen FH  

 

Iemand die zelf geen FH 

heeft, kan dit ook niet 

doorgeven.  



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 risico op hart- en vaatziekten 

• Risico op hart- en vaatziekten bij FH fors verhoogd 

 50% van mannen met FH voor 50ste hartinfarct 

 30% van vrouwen met FH voor 50ste hartinfarct 
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Atherosclerose = slagaderverkalking 
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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. 

 

 

Waarom behandelen? 



FH - behandeling 

- Dieet / leefstijl  

- Medicatie 
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STATINES: 
Simvastatine 

Pravastatine 

Fluvastatine 

Atorvastatine 

Rosuvastatine 

 

Verlagen LDL cholesterol 35-55% 

Remmen cholesterolaanmaak in de lever: hierdoor 

neemt lever meer LDL uit het bloed op 

Bijwerkingen: 5-10% spierpijn 

EZETIMIBE 
 

Verlaagt LDL cholesterol 15-25% 

Remt cholesterolopname in de darm 

Bijwerkingen: darmklachten 

Bijwerkingen: 

weinig….huiduitslag/jeuk/verkoudheid 

PCSK9 remmers: 
Evolocumab (Repatha) 

Alirocumab (Praluent) 

 

 

 

Verlagen LDL cholesterol 30-80% (gemiddeld 60%) 



Opsommingstekens 

Om de eigen Amphia 

opsommingstekens te 

gebruiken:  

 

Gebruik lijstniveau in 

het menu boven in je 

scherm,  in plaats van 

de 'klassieke' bolletjes. 

 

 

Vergoeding PCSK9-remmers 



Opsommingstekens 

Om de eigen Amphia 

opsommingstekens te 

gebruiken:  

 

Gebruik lijstniveau in 

het menu boven in je 

scherm,  in plaats van 

de 'klassieke' bolletjes. 

 

 

PCSK9-remmers richtlijnen 



Opsommingstekens 

Om de eigen Amphia 

opsommingstekens te 

gebruiken:  

 

Gebruik lijstniveau in 

het menu boven in je 

scherm,  in plaats van 

de 'klassieke' bolletjes. 

 

 

Streefwaarden (LDL-)cholesterol 



Opsommingstekens 

Om de eigen Amphia 

opsommingstekens te 

gebruiken:  

 

Gebruik lijstniveau in 

het menu boven in je 

scherm,  in plaats van 

de 'klassieke' bolletjes. 

 

 

Behandeling bij de huisarts of specialist? 



Opsommingstekens 

Om de eigen Amphia 

opsommingstekens te 

gebruiken:  

 

Gebruik lijstniveau in 

het menu boven in je 

scherm,  in plaats van 

de 'klassieke' bolletjes. 

 

 

Belang van testen op FH 

• Indien FH wordt geconstateerd: 
 

• EERDERE behandeling 

• KRACHTIGERE behandeling 

• VERGOEDING nieuwste middelen 

 

 

• DALING RISICO op HART- en VAATZIEKTEN 
 



Opsommingstekens 

Om de eigen Amphia 

opsommingstekens te 

gebruiken:  

 

Gebruik lijstniveau in 

het menu boven in je 

scherm,  in plaats van 

de 'klassieke' bolletjes. 

 

 

Actieve opsporing 



 
 
Stichting LEEFH 
 
      LEEFH centra 

Actieve opsporing 
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Teamleden LEEFH-centrum Amphia 

dr. R.H.T. van Beek  

kinderarts 

 

dr. C. van Guldener  

Internist-vasculair geneeskundige  

dr. M.H.W. Kappers 

Internist-vasculair geneeskundige  

D. Werner, MSc  

Verpleegkundig 

specialist  

https://www.amphia.nl/patienten-en-bezoekers/zorgverleners/beekvanrht
https://www.amphia.nl/patienten-en-bezoekers/zorgverleners/guldenervanc
https://www.amphia.nl/patienten-en-bezoekers/zorgverleners/kappersmhw
https://www.amphia.nl/patienten-en-bezoekers/zorgverleners/wernerd
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Werking PCSK9-remmers 



Overerving FH 
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