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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. 

 

 

Wat is Familiaire Hypercholesterolaemie? 

https://youtu.be/IMsbcfi-6bk 
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Hoe komt een kind daaraan? 

• Erft autosomaal dominant over 

• Een van de ouders moet het hebben 

• 50% kans om het door te geven aan een 

kind 
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Hoe stel je de diagnose? 

• DNA onderzoek naar LDL receptor afwijkingen 

is gouden standaard 

 

• Verhoogd LDL bij bekende eerstegraads familie 

met FH maakt FH waarschijnlijk 
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Behandeling van kinderen met FH 

• Vanaf de leeftijd van 8 jaar 

 

• Gezond leefstijl advies 

 

• Niet gaan roken 

 

• Statines ( pravastatine  ( Selektine) eerste keus) 

 

• Eventueel cholesterol opname remmer ( ezetimibe 

(Ezetrol)) 
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Bijwerkingen 

Gelukkig zelden 

• Spierpijn/krampen 

• Buikklachten 

 

• Heel zeldzaam: Spiercelafbraak ( veel spierpijn 

en heel donkere urine.  direct stoppen en lab 

bepalen Kan bij combinatie van medicatie zoals 

sommige antibiotica ( zitromax en klacid bv) 
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Meer informatie:? 

www.cholesterolkinderen.nl 

 

Youtube filmpjes over familiaire hypercholeseterolaemie 
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