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• Waarom een Nederlandse dylipidemie richtlijn?

• Ontwikkeling en uitvoering richtlijn

• Organisatie en aanbevelingen

• Consultkaart 



Methode ontwikkeling Richtlijn

• Volgens AGREE methode

(Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation)

• EBRO-plan

(Evidence Based Guideline development)
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Waarom deze richtlijn? 

• Dyslipidemie is geen eenduidige behandelbare risicofactor

• Subcategorieën met relevante prevalenties en specifieke 

behandeling. 

• Sommige vormen erfelijke dyslipidemie. 

• Zoals FH- meest voorkomende oorzaak erfelijke dyslipidemie 

• Na stop bevolkingsonderzoek belangrijke veranderingen 

opsporing FH

• Het is belangrijk om in een richtlijn vast te stellen wat de taak is 

van elke zorgverlener die te maken heeft met zorg van patiënten 

met een erfelijke dyslipidemie, in het bijzonder FH
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Doel Richtlijn

Doel Richtlijn is bevorderen van een optimale diagnostiek 
en behandeling van patiënten met een (erfelijke) 
dyslipidemie. 

Door het optimaliseren van de diagnostiek en 
behandeling bij een (erfelijke) dyslipidemie risico verlagen 
op het krijgen van hart- en vaatziekten en de andere 
lipiden-gerelateerde complicaties
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Klassieke PDF
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Richtlijnen Database

www.richtlijnendatabase.nl

Zoek op

Dyslipidemie

http://www.richtlijnendatabase.nl/


Richtlijnen Database
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Hoofdstukken Richtlijn

• Diagnostiek van dyslipidemieen

• Marker, streefwaarde en behandeling 

• Kosteneffectiviteit van FH-screening

• Statinegerelateerde bijwerkingen 

• Behandeling van kinderen met FH

• Cholesterolverlagende medicatie tijdens de zwangerschap: 

risico-inventarisatie voor moeder en kind 

• Randvoorwaarden (Organisatie van Zorg) 
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Diagnostiek Dyslipidemieen
HIGHLIGHTS

Diagnostiek dmv apoB algoritme

• Differentiaal diagnose Hypercholesterolemie

• Differentiaal diagnose Hypertriglyceridemie

• Differentiaal diagnose Gecombineerde dyslipidemie

Diagnostiek andere dyslipidemieen niet in apoB algoritme

• Diagnostiek Hypoalfalipoproteïnemie (laag HDL-C) 

• Diagnostiek Hypobetalipoproteïnemie/ abetalipoproteinemie

• Diagnostiek Hyperlipoproteinemie(a) / Meting  Lp(a)

Stel een diagnose!
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Stel een diagnose!

Bron: Jacqueline de Graaf

Diagnostiek Dyslipidemieen
HIGHLIGHTS
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ApoB app

Diagnostiek Dyslipidemieen
HIGHLIGHTS
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Diagnosis Dyslipidemieen
HIGHLIGHTS

Nuchter meten niet nodig (tenzij TG>5 mmol/l)

NB: bij het gebruik van het algoritme dient de lipiden en lipoproteïnen nuchter (12 uur 
vasten) te worden bepaald.
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Marker, Streefwaarde en Behandeling
HIGHLIGHTS

• Verhoogd LDL-C Familial Hypercholesterolemie

• Verhoogde chylomicronen/VLDL: Familiaire hyperchylomicronemia Syndroom

(FCS) or (partiele) LPL-deficientie

• Verhoogd VLDL Familaire Hypertriglyceridemie

• Verhoogd VLDL/LDLC Gecombineerde dyslipidemie

• Verhoogd chylomicronen/VLDL remnants: Familiaire Dysbetalipoproteinemie

• Verhoogd Lp(a) Hyperlipoproteinemie(a) 

• Verlaagd HDL-C Hypoalfalipoproteïnemie

• Verlaagd LDL-C Hypobetalipoproteïnemie/ abetalipoproteinemie
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Aanbeveling

Overweeg Lp(a) plasma concentratie te meten 

bij patiënten met onverklaarde premature hart-

en vaatziekte of in de familie

Uitgangsvraag

Wanneer dient Lp(a) gemeten te worden?

Meten Lp(a)

HIGHLIGHTS

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/erfelijke_dyslipidemie_in_de_2e_en_3e_lijn/diagnostiek_van_dyslipidemieen/meten_lp_a.html
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Behandeling Lp(a)

HIGHLIGHTS

Aanbeveling 
Overweeg Lp(a) plasma concentratie, indien beschikbaar, mee te wegen bij de behandeling van 
patiënten met:
• onverklaarde premature hart- en vaatziekte;
• FH;
• een positieve familieanamnese voor hart- en vaatziekte dan wel voor verhoogd Lp(a);
• recidiverende uitingen van hart- en vaatziekte ondanks optimale lipiden behandeling
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Behandeling FH
HIGHLIGHTS
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Kosteneffectiviteit  FH-screening
HIGHLIGHTS



Statinegerelateerde bijwerkingen 

HIGHLIGHTS
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Behandeling van kinderen met FH

HIGHLIGHTS



Cholesterolverlagende medicatie tijdens de zwangerschap: 
risico-inventarisatie voor moeder en kind 

HIGHLIGHTS
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Cholesterolverlagende medicatie tijdens de zwangerschap: 
risico-inventarisatie voor moeder en kind 

HIGHLIGHTS
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Randvoorwaarden (Organisatie van Zorg) 
HIGHLIGHTS

Welke patienten verwijzen internist (volgens CVRM)

• TC>8/LDL>5 mmol/L

• Hyper TG>10 mmol/:

• Risico HVZ>20% en LDL>2,5 mmol/L bij therapie resistentie

• “Onacceptabel” risico HVZ en LDL>2,5 mmol/L ondanks max statine

Aanvullend naar internist/kinderarts

• Patiente met (1e gr familieleden met) premature HVZ*

• Kinderen vanaf 8 jr met familieleden premature HVZ en/of 

hypercholesterolemie en LDL>95ste percentiel lft/geslacht

• Vrouwen met lipidenverlagende medicatie en zwangerschapswens

• Hypertriglyceridemie en/of gecombineerde dyslipoproteinemie met 1e gr 

familieleden met premature HVZ met verdenking primaire  dyslipoproteinemie

• Laag HDL<0,6 mmol/L

* mannen<50 jr, vrouwen <55 jr



Randvoorwaarden (Organisatie van Zorg) 
HIGHLIGHTS
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Verdenking erfelijke dyslipidemie

• Internist geeft voorlichting en counseling en start op indicatie familieonderzoek. 

• Belangrijk onderdeel van het familieonderzoek is dat familieleden van de index 

patient actief kunnen worden benaderd voor verdere diagnostiek uiteraard afhankelijk 

van de toestemming van desbetreffend familielid. 

• Bij verdenking op een erfelijke dyslipidemie kan de internist of kinderarts relevant 

aanvullend onderzoek (bijvoorbeeld DNA-onderzoek naar LDLR/apoB/PCSK9-

mutaties) inzetten. 

• Behandeling door de internist heeft tot doel het optimaliseren van de behandeling 

van dyslipidemie om het cardiovasculair risico te verlagen. Hierbij kunnen niet alleen 

statines worden ingezet, maar op indicatie ook andere geregistreerde 

lipidenverlagende medicatie.

Randvoorwaarden (Organisatie van Zorg) 
HIGHLIGHTS




