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Casus (1)

34-jarige vrouw

Verwezen door huisarts: Familiaire Hypercholesterolemie?

Medische voorgeschiedenis:

Migraine

Anamnese:

Op het werk kon je gratis cholesterol laten meten. Het metertje gaf >8 aan. Toen heb ik 

het bij de huisarts over laten meten en die schrok van de waarden en verwees mij.

Ik heb behalve migraine tijdens menstruatie nooit lichamelijke klachten

Risicofactoren HVZ: 

Nooit gerookt, alcohol; in het weekend 2eh, hoog cholesterol en permature HVZ familie



Familie: 

Vader hoog cholesterol en hartinfarct op 50ste (maar die rookte wel)

Vader van vader hartstilstand 45 jaar, cholesterol onbekend

1 broer en 1 zus, cholesterol onbekend

1 dochter van 7 jaar

Medicatie:

geen

Lichamelijk onderzoek

Geen Arcus lipoides, xantlelasmata, geen xanthomen

Lipiden:

Cholesterol 8,3, HDL 1,8 mmol/L, Triglyceride 0,9 mmol/L,  LDL 6,09 mmol/L, apoB 2,2 g/L
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Waarom is het belangrijk
om FH te diagnostiseren?



Wel of geen DNA onderzoek?

https://leefh.nl/lipidtools-dlcn/



Wel of geen DNA onderzoek?

https://leefh.nl/lipidtools-perc/



2417insG, exon 17 LDLR

Uitslag DNA onderzoek



1 jaar later

Medicatie:

Rosuvasatine 40 mg, Ezetimib 10 mg

Lipiden:

Cholesterol 4,8 mmol/l HDL 1,6 mmol/L, Triglyceride 0,95 mmol/L,  LDL 2,8 mmol/L, apoB 0,87 g/L

Anamnese:

Geen klachten, neemt medicatie trouw in

Vraag patiënte: moet mijn dochter Julie ook worden getest en zo ja wanneer?
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FH & Kinderen

Zou u DNA onderzoek inzetten bij 8-jarig meisje?

Ja

Nee



FH & Kinderen

Aanbevelingen 

Geef kinderen en ouders leefstijladviezen met betrekking tot beweging, gewicht, dieet 
en roken. 

 

Overweeg te starten met statinebehandeling bij kinderen met heterozygote FH vanaf de 
leeftijd van 8-10 jaar. 

 

Start met een lage dosering statine zoals 10 mg simvastatine, 10 mg pravastatine, 5 mg 
rosuvastine of 5 mg atorvastatine (halve tablet). 

 

Streef naar LDL-C < 3,5 mmol/l.  

 

Controleer de effectiviteit (LDL-C) en veiligheid (aanhoudende spierklachten, ASAT, 
ALAT (voor beide driemaal bovenwaarde) en creatine kinase waarden (vijfmaal 
bovenwaarde)) bij kinderen met FH iedere 6 maanden en na goede instelling controle 
iedere 12 maanden. 

 

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/erfelijke_dyslipidemie_in_de_2e_en_3e_lijn/behandeling_van_kinderen_met_fh.html



FH & Kinderen

https://leefh.nl/patient-en-familie/kinderen/



FH & Kinderen

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj33La3n83eAhWdwAIHHT88D20QjRx6BAgBEAU&url=https://thefhfoundation.org/why-differentiate-fh&psig=AOvVaw2H4I-bUZJhhJMGtNGj8iDN&ust=1542056779404200
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj33La3n83eAhWdwAIHHT88D20QjRx6BAgBEAU&url=https://thefhfoundation.org/why-differentiate-fh&psig=AOvVaw2H4I-bUZJhhJMGtNGj8iDN&ust=1542056779404200


FH & Kinderen

Luirink et al N Engl J Med 2019;381:1547-56



FH & Kinderen

Luirink et al N Engl J Med 2019;381:1547-56

Cumulative incidentie CVD events en mortaliteit op 39 jaar kinderen vs ouders was 1% vs 26%  en 0 vs 7% 



3 maanden later

Medicatie:

Rosuvasatine 40 mg, ezetimib 10 mg

Lipiden:

Cholesterol 8,3 mmol/l HDL 1,8 mmol/L, Triglyceride 0,95 mmol/L,  LDL 2,8 mmol/L, apoB 0,88 g/L

Anamnese:

Julie had een LDL van 7! Zij is onder behandeling bij de kinderarts, zij gebruikt rosuvastatine 5 mg, heeft 

geen klachten.

Zelf ook therapietrouw en geen klachten

Vraag patiënte: Ik heb een zwangerschapswens! Is er nog iets wat ik moet weten/doen?
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Wat vertelt u aan een vrouw met FH en 
zwangerschapswens?



Zwangerschap-richtlijnen



FDA & statines



Vrouwen

met FH

Vrouwen 

zonder FH

Cholesterol 

Kusters et al. Neth J Internal Med 2010

Zwanger

Stop 

statines

Diagnose FH:

Start statines

Zwangerschapswens Zwangerschap

FH en zwangerschap



FH en zwangerschap

102 Noorse & Nederlandse

vrouwen met FH

Online 

vragenlijst

Tijdens
zwangerschap

Voor

zwangerschap

Na 
zwangerschap

Totale duur zonder statines vanwege zwangerschap

Klevmoen.. Roeters van Lennep Atherosclerosis 2021:335:8-15



2 children

1 kind

≥3 kinderen

2 kinderen

Klevmoen.. Roeters van Lennep Atherosclerosis 2021:335:8-15

Duur periode zonder statines



Borstvoeding

Klevmoen.. Roeters van Lennep Atherosclerosis 2021:335:8-15



FH & Zwangerschap

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/erfelijke_dyslipidemie_in_de_2e_en_3e_lijn/zwangerschap_cholesterolverlagende_medicatie.html

• Counsel risico FH kinderen

• Adviseer cholesterolbepaling bij partner

• Wijs op mogelijkheid DNA diagnostiek navelstrengbloed



1,5 jaar later

Medicatie:

geen

Lipiden:

Cholesterol 10 mmol/l, HDL 2 mmol/L, Triglyceride 0,8 mmol/L,  LDL 8,2 mmol/L, apoB 2,6 g/L

Anamnese:

Dochtertje Feline, nu 2 maanden oud. Zwangerschap helemaal goed gegaan. 

Twee maanden borstvoeding gegeven. Nu net gestopt

Casus (5)



Take home

• Diagnostiseer FH

• Spoor familie op

• Behandel kinderen op tijd

• Counsel vrouwen (en mannen) met FH en kinderwens 



Meer info

https://nettskjema.no/a/fhwomen#/page/1

https://harteraad.nl/webinars/webinar-familiaire-hypercholesterolemie-en-vrouwen/

https://leefh.nl/


