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• Basis is een ernstige verhoging van LDL-C

• Oorzaak is een inborn error of metabolism, een 

foutje in de stofwisseling

• Heeft een erfelijk basis, je krijgt het van je P/ of M/ 

• Kenmerk:

Al op zeer jonge leeftijd sterk verhoogd 

(LDL)-Cholesterol

Wat is FH 

(Fam Hypercholesterolemie)



• Hoe wordt Cholesterol normaal geregeld..

• Hoe komt het in lichaam (in het bloed):

- voeding 

- eigen productie (lever)

• Hoe raak je het kwijt (vanuit het bloed):

- in de ontlasting

- door heropname in de lever (ook via HDL) 

Waarom is Chol zo hoog?



Schema:

Binnen Binnen

Opruimen Chol (HDL)



• Totaal Cholesterol (TC)

• HDL-Cholesterol (HDL)

• TC/HDL ratio, getal dat risico aangeeft in 
algemeen

• Triglyceriden (TG), transportvet 

• LDL-Cholesterol (LDL)

• ApoA (HDL), ApoB (LDL), Lip(a)

Vetspectrum (nuchter):



• HDL/Happy/Hoog >> 3 H’s

• LDL/Lastig/Laag >> 3 L’ en

• FH is een LDL probleem, meestal normaal HDL 

en laag TG

bruggetje



• Steinberg D et al. Proc Natl Acad Sci. USA 

2009;106:9546–9547; Goldstein JL et al. 

Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2009;29:431–438;

Chan L. J Biol Chem. 1992;267:25621–25624

LDL-receptor (LDLR) in levercel speelt centrale rol

in Cholesterol huishouding

LDL

LDLR

Hepatocyte

Clathrin-coated vesicle



• Steinberg D et al. Proc Natl Acad Sci. USA 

2009;106:9546–9547; Goldstein JL et al. 

Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2009;29:431–438

LDLR Recycling is belangrijk in de opname van LDL 

Particles

Regulation of LDLR surface concentration

LDLR recycling

Lysosomal degradation



• Hoofdprobleem bij FH:

verminderde productie van LDLR-en

Dus: minder opname van LDL vanuit bloed 

naar de levercel!
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HeFH:

LOF mutatie 1 alleel LDLR gen

LOF mutatie 1 alleel ApoB gen

GOF mutatie in 1 alleel PCSK9 gen, komt later

HoFH:

- Hierbij zijn allebei de stukjes DNA nodig voor 
maken LDLR afwezig/kapot

Oorzaken FH (genetisch):



Gen Mutaties zijn basis van FH
1–3

1. Nordestgaard BG et al. Eur Heart J. 2013;34:3478–3490; 2 Goldstein JL et al. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2009;29:431–438;

3. Sjouke B et al. Eur Heart J. 2014;doi:10.1093/eurheartj/ehu058 [Epub ahead of print] 

M/ P/

X

Offspring

• Prevalentie of ~1/250 to 1/1251

• 50% van aantal LDLR2

• ~2-* verhoogd in plasma LDL2

• ACS in de 30-ers2

• Van alle ACS in patienten<60 jaar, 

5% is van FH (ondanks HeFH

prevalentie van ≤0.5%)

FH heterozygote         : 50% kans FH homozygote       : 25% kansNormal       : 25% kans

• Prevalentie of ~1/300,000 to 

1/1,000,0001,3

• Zeer weinig of geen functionele

LDLRs2

• 6- to 10- * verhoogd plasma LDL2

• ACS in kinderleeftijd2

Wild-type allele

Mutant allele

Alleles passed to offspring

• FH: Mendelian overerving

• Hiernaast is wat er gebeurt indien 2 

HeFh nakomelingen krijgen

FH kent typisch versnelde atherosclerosis



HeFH:

LOF mutatie 1 alleel LDLR gen

LOF mutatie 1 alleel ApoB gen

GOF mutatie in 1 alleel PCSK9 gen, komt later

HoFH:

- Hierbij zijn allebei de stukjes DNA nodig voor 
maken LDLR afwezig/kapot,
dus van 2 Heterozygoten als P/ en M/

Oorzaken FH (genetisch):



67%

LDLR 

16.7%

Others

2.3%

PCSK9

14%

ApoB

Genetic Mutations Associated with FH
1,2

*Many sequence variants exist in the ApoB gene, however only those involved in FH are mentioned here

1. Seidah NG & Prat A. J Mol Med. 2007;85:685–696; 2. Fahed AC & Nemer GM. Nutrition & Metabolism. 2011;8:1–12

FH results from various
genetic alterations2

• There are >1700 sequence variants in the LDLR gene, which can cause defects in several 

different domains of the protein2

• The PCSK9 gene has ~160 identified sequence variants2

• 3 sequence variants* related to FH exist in ApoB, which result in defects to the

LDLR-binding region of the protein2

Gene Chromosome Exons

LDLR 19p13 18

PCSK9 1p32 12

ApoB 2p24–23 29

Incidence of Mutations in FH1



• 30% van de mensen die voldoen aan 

mogelijkheid van FH:

• Zelf Chol erg hoog (p95)

• 1e graad idem erg hoog

• In fam 1e graad HVZ jonger dan 60 jr

• Anderen hebben “klinische FH” zelfde beleid

Niet altijd vinden we DNA 

afwijking!
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Daarom kun je niet zeggen dan CHOL hoger dan 

bv 7 altijd te hoog is.

Met name bij kinderen is dat van belang.

Dus kijkt de dokter naar normaalwaarden 

leeftijd…

Cholesterol stijgt met leeftijd





• Heeft zijn LDL laten prikken, per ongeluk 

aangekruist door de dokter, en er komt een 

waarde uit van 3,5 mmol/l

• Dat is niet zo hoog toch…….

Patrick 11 jaar





Dus jongen Patrick 11 jaar met LDL 

3,5 is verdacht voor FH



Normaalwaardes/leeftijd

Bron: Jojo genetics
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• Bv de NL-ers

hebben een DNA 

foutje mee-

genomen naar Zd-

Afrika, (Capetown)

• In schilderijen van 

Frans Hals al 

bekend.

FH bestaat al eeuwen



• Uit de leerboekjes van de dokter:

Uitwendige kenmerken FH



• Niet alleen in boekjes. 

• Arcus:

Uitwendige kenmerken FH



achillus
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• Uit bevolkingsonderzoek kennen we de relatie 

tussen LDL en het optreden van Hart-en

Vaatziekten (HVZ)

FH hoe griezelig is een hoog LDL?



• In de bevolking stijgt Cholesterol met de 

leeftijd

• Soms bij families is deze stijging typisch 

sneller, dat is een andere vorm van in families 

voorkomen van verhoogd cholesterol (FCH)

• Maar bij FH is het LDL al vanaf geboorte 

verhoogd

• Dit betekent het volgende…

Maar voor FH gelden mogelijk 

andere risico’s?



• CAD ontstaat boven een bepaalde

hoeveelheid LDL blootstelling

– Deze drempel wordt ook

veroorzaakt door andere zaken:

Hoog HDL beschermt, roken

verlaagt etc

– Deze drempel is mogelijk bij

mannen en vrouwen verschillend

• In normale leven wordt deze drempel

op late leeftijd bereikt

• HeFH patienten halen de drempel

soms al op middelbare leeftijd.

• HoFH al op kinderleeftijd

HartAfwijkingen door aderverkalking (CAD) in FH 

komt eerder voor door langere blootstelling aan

hoge LDL

• Horton JD et al. J Lipid Res. 2009;50(Suppl):S175

Cumulative Exposure (Cholesterol Years) by Age;
FH vs Unaffected (Healthy) Individuals
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• Geen bekende studies

• Eigenlijk worden de oude gegevens nog steeds 

genoemd:

• Onbehandeld heeft 50% van de mannen met  

FH voor zijn 50e jaar een event

• Voor vrouwen is dit 35% voor 55e jaar

Risico van FH in Nederland
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• FH in feite altijd

• Start kinderleeftijd is minder duidelijk tussen 

8-12 jaar???

Mening onze kinderarts volgt later

• We behandelen tot:

LDL ten  minste 50% lager is dan uitgangs-LDL, 

of lager dan 2,5 mmol/l

Wanneer behandelen



• Hiervoor deden we in 2009 in Nederland een 

onderzoek bij 5 grote lipiden poliklinieken.

• Pijlman et al. Atherosclerosis 2010

N=1249 FH in NL centra 

- AMC(25%), - UMCU(15%), - UMCN(21%), 

- Goes (12%), en - TSZ-Ww(27%)

• 96% statines

• Belangrijkste bevindingen..

Hoe reëel is dat < 2,5 mmol/l?



• Reden (aangegeven) voor niet halen:

Slechts 21% had LDL < 2,5 mmol/l

30

14

8

32

16

instellend bijwerkingen onwil patient

Dr tevreden onbekend



Hoe behandelen we? Of waar 

kunnen pillen helpen?

Dieet, minder vet eten

Stop maken van LDL 

Rem opname Vetten



• Hoeksteen van FH behandeling zijn de sterkere 

(potente) statines

Behandeling Anno 2017 (NIV)



• Wat is het bewezen effect van statines?

• Eigenlijk zijn hierover maar weinig studies

• NIV richtlijn vond er maar 2:

Hoe goed zijn deze medicijnen?



Behandeling Anno 2017 (NIV)



• Versmissen et al:

Behandeling Anno 2017 (NIV)



Behandeling Anno 2017 (NIV)



Behandeling Anno 2017 (NIV)

• Mohrschladt 2004:



Behandeling Anno 2017 (NIV)

• Wat zeggen de andere richtlijnen?

• NICE, zeer goede richtlijnen uit Engeland

• ESC, Europese Society van Cardiologen



NICE



ESC



Wat adviseren wij in NL:
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Waar kunnen pillen helpen?

Dieet, minder vet eten

Stop maken van LDL 

Rem opname Vetten

Maak LDL receptor beter effectief



• Via PCSK9 zelf
(manier waarop lichaam zelf probeert 
hoeveelheid LDL in de levercel te regelen)

• Via het remmen van de aanmaak van PCSK9, 
de cel maakt het niet meer!

• Overig

Nieuwe manieren van behandeling..



PCSK9 reguleert overleven van LDLR door recycling

Qian Y-W et al. J Lipid Res. 2007;48:1488–1498; Horton JD et al. J Lipid Res. 2009;50(suppl):S172–S177; Zhang D-W et al. J Biol Chem. 2007;282:18,602–18,612

Regulation of LDLR surface 
concentration

LDLR/PCSK9 routed 
to lysosome

PCSK9
secretion

Lysosomal degradation



• Door injectie van I-mRNA

• M-RNA bevat de code van een eiwit, afkomstig 

van DNA dat naar de eiwitproductieplek in de 

cel wordt gestuurd (Ribosomen)

• Door het geven van I-mRNA wordt deze code 

inactief en maak je geen PCSK9 meer

De cel zelf geen PCSK9 laten maken



PCSK9 reguleert overleven van LDLR door recycling

Qian Y-W et al. J Lipid Res. 2007;48:1488–1498; Horton JD et al. J Lipid Res. 2009;50(suppl):S172–S177; Zhang D-W et al. J Biol Chem. 2007;282:18,602–18,612

Regulation of LDLR surface 
concentration

LDLR/PCSK9 routed 
to lysosome

PCSK9
secretion

Lysosomal degradation

DNA

Ribosoom

mRNA



• Antistoffen

Diverse studies laten belangrijke daling LDL in 

FH. Recent FOURIER liet zien dat het ook 

daling events geeft bij hoog-risico, evidence is 

building up.

• I-mRNA:

Binnenkort gaan we in Waalwijk zelf een studie 

hierover starten. 

PCSK9 in de praktijk:



FOURIER



FOURIER

IN 3 jaar stabiele 

LDL daling rondom 

de 55%



FOURIER



FOURIER

15% afname in major CV 

events defined as:

Death

MI

Stroke

opname IAP

Co-revascularisatie



• Diverse studies laten belangrijke daling LDL in 

FH. Recent FOURIER liet zien dat het ook 

daling events geeft bij hoog-risico, evidence is 

building up.

• Voorstel ESC:

Voor FH met hoog risico (CaScore >500), of 

roken en sterk+ familieanamnese, na event 

• 2 voorbeelden uit de praktijk

PCSK9 in de praktijk:



• Rx Prava 40/Cholestagel 6 tabletten

• Zenuwpijn tgv statines (zeldzaam)

• Rokend

• Inmiddels ook DM

• Toen gestart met ezetrol, later PCSK9, 

Mevr H, 54 jaar, FH 1359-1



Mevr H, LDL



• A80/Ez10

• 20 behandeljaren

• 2013 CAG wandonregelmatigheden

• Gestart met PCSK9

Mevr K, 53 jaar, FH 1359-1



Mevr K, LDL



• FH is belangrijkste erfelijke vetstoornis en de 

opsporing is nog onvolledig < 50%

• FH vraagt vroegtijdige behandeling omdat 

complicaties (events) vaak optreden

• Behandeling bestaat uit potente Statine 

doseringen met toevoegen van ezetimibe om 

streefdoel te bereiken

Samenvatting (1):



• FH kan bij adequate instelling bij huisarts 

worden gecontroleerd, maar a 2 jaar is revisie 

bij LEEFH centrum geadviseerd in nieuwe NIV 

richtlijn (Q1 2018)

• Juist omdat deze ook beschikken over 

aanvullende diagnostiek en medicatie (PCSK9), 

of mogelijkheid van onderzoek bieden?

Samenvatting (2):


