
Pro-con debat:

• Triglyceriden: een causale factor voor hart-
en vaatziekten die behandeld moet worden 

• Causaliteits regels toepassen: 
– Antw: zeer waarschijnlijk causaal gerelateerd, met 

name op basis van Mendelian Randomisations
studies..echter

• Behandeling: moet ? kan ?
– Antw: weten we vooralsnog niet goed, dus 

“causaliteit” ook niet helemaal waterdicht 









TG:

• TG > 2 mmol/l bij ACS presentatie is bijna de 
norm





Causaliteit en GRADE:





Cave: confounders voor hyper-TG



TG:

• Epidemiologisch sterk; echter voor causaliteit 
is meer nodig

• En hoe raken we de vele confounders van 
hyper-TG kwijt ? En ook reversed causation ?

• M.a.w : hoe maken we directe ipv indirecte 
causaliteit plausibeler ?

• Antw: Mendelian Randomisation studies





All apoB containing lipoproteins probably have the same effect on the risk of CHD..
Therefore ASCVD risk is determined by the circulating concentration of apoB containing
particles rather than by the TG content itself (ESC guidelines)



TG:

• TG is mogelijk causaal gerelateerd aan hart en 
vaatziekte (blijft complex)

• Vraag: moeten we specifiek TG als probleem 
attaqueren of is het voldoende om goed ons best 
te doen gevestigde doelen na te streven (middels 
life style, statinen en event op indicatie 
monoclonalen; verlagen immers ook TG mild) ?

• En welke lipide doelwaarde moeten we nastreven 
? Antw: als second best non-HDL ? Liefst apoB ..

• Welke plaats hebben fibraten en visolie ?





En de TG rijke remnants zijn pro-
inflammatoir:



Ook bij gecontroleerd LDL blijft TG 
een residueel risico opleveren:



Populatie: Ideale non-HDL waarde < 2.6:

Lancet 2019



Streefwaarde lipiden CVRM 2018:



Specifiek op hyperTG gerichte med.:

• Tot op heden teleurstellend

• Fibraten: pemafibraat trial loopt ..

• Nicotinezuur #

• Visvet; Reduce It; nog veel ?? Strength trial ..





Werkt icosapent via TG ???:



Tentatief voorstel:



Maar er is hoop:





ANGPTL3 in HoFH :



EHJ 2020



EHJ 2020



JACC 2020



Pro-con debat:

• Triglyceriden: een causale factor voor hart-
en vaatziekten die behandeld moet 
worden 

• Causaliteits regels toepassen: 
– Antw: waarschijnlijk causaal gerelateerd, met 

name op basis van Mendelian Randomisations
studies (echter … complex)

• Behandeling: moet ? kan ?
– Antw: weten we vooralsnog niet goed, dus 

“causaliteit” ook niet helemaal waterdicht 


