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Start StOEH
• Stichting Opsporing Erfelijke 

Hypercholesterolemie

• Ontwikkeld in het AMC in 1994 door de 
afdeling vasculaire geneeskunde

• Initiatiefnemers: 

– Prof. Dr. J.J.P. Kastelein (Re)

– Dr. Ir. J.C. Defesche

• 1994-2001: 700-1000 FH patiënten/jaar.

• April 2003

– Start bevolkingsonderzoek

– Subsidie VWS, regie RIVM



Eind 2013: stand van zaken
• Ruim 28.000 familieleden met FH gevonden. 

• Database met 65.000 individuen uit 5.000 stambomen. 

• 50.000 DNA samples in biobank.

• Eind 2013 is subsidie (RIVM) en bevolkingsonderzoek gestopt

 Actieve opsporing geëindigd



Einde was verwacht..

• Bij de start van het bevolkingsonderzoek werd geschat dat 1:400 

personen in NL FH heeft (ca 41.000 mensen). Het maximaal op te 

sporen FH patienten door de Stoeh werd geschat op 70% hiervan, 

dus 29.000



En omdat..



• NTvG 2000 *

• Periode 1990-1992

• N=8800 volwassenen > 18 jaar

• 3* TC, indien gem > 8,0 mmol/l >> AMC

• Prevalentie 1:232 en niet de 1:400-500 zoals eerder gedacht!!!

* LansbergPJ et al. Ned tijdschr Geneesk 2000 ;144:1437-40.

Maar in Hoofddorp bleek..



• LEEFH centra in oprichting

• Andere werkwijze

• Effect op nieuwe indexen..

LEEFH 1e jaren..
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Maar LEEFH had ook andere zorg?



Maar LEEFH had ook andere zorg?



• 40.000 bij (1:400), 

• Nu 70.000 (1:240

• Dus: indien 29.000 bekend, ca 42%

• LEEFH moet dus nu nog meer opsporen dan Stoeh ooit als doel heeft gehad!!

Hoeveel FH hebben we nu?



Van bevolkingsonderzoek naar reguliere zorg

• Screening wordt niet meer vergoed via bevolkingsonderzoek. 

• Prijs DNA diagnostiek is hoog. 

• Versnippering dreigt: mensen kunnen als indexpatiënt gezien worden, terwijl mogelijk al 

familie(mutatie) bekend is.

• Bestaande database wordt niet benut (kliniek en wetenschap).

• Opgespoorde patiënten kunnen tussen wal en schip vallen: wel opgespoord, maar niet behandeld. 



Reguliere zorg:

Ontwikkeld in samenwerking met: 

• Patiëntenvereniging (Hart- en Vaatgroep)

• Actieve FH behandelaars (UMC/niet UMC) in Nederland

• AMC vasculaire DNA lab

Doelstellingen: 

• Borgen optimale zorg en opsporing

– Optimale kwaliteit patiëntenzorg

– Optimale kosteneffectiviteit 

• Kennisverhoging en zorgvernieuwing

– Wetenschappelijk onderzoek en optimaliseren workflow



LEEFH

Aparte stichting 

• Landelijke coördinatie

• Centrale database en borgen DNA diagnostiek voor reële prijs

• Voorlichting en communicatie

• Faciliteren wetenschappelijk onderzoek FH

• Gesprekspartner verzekeraars

• Regionale opsporing en behandeling in FH expertisecentra



Nieuwe situatie:



Praktisch: kosten

• DNA diagnostiek is duur. 

• Complexe diagnostiek 

– Verdenking FH, nog geen mutatie in familie bekend

– 2-3 maanden, ca. 1500,- tot 2000,- euro

• Enkelvoudige diagnostiek

– Wel mutatie bekend in (verre) familie (index)

– 6-8 weken, vooralsnog geen kosten berekend

• + kosten consult internist!



Kinderen < 18 jaar:

• Geen eigen risico  geen kosten

• Behandeling  theoretisch mogelijk vanaf 8 jaar 



Volwassenen:

• Verzekerde zorg, maar eigen risico wordt aangesproken.

– Let op bij evt. hoog eigen risico!

• Familie  van index patiënt:

– Alleen bloedprikken evt. cholesterol prikken



Volwassenen:

• Gezondheidswinst!

• Goed behandeld  geen weigering bij medische keuring voor
bv hypotheek of levensverzekering.

• Let op! Sommige verzekeraars hanteren een hogere premie 

goed nakijken



Uitvoering (bij gevonden index):

• Consult bij consulent voor in kaart brengen familie. Bij voorkeur consult op poli, evt. TC (na cursus klinisch 

geneticus).

• Tzt: aanvullen stamboom in PASS database.

• Informeren over en motiveren voor DNA diagnostiek familie.

• Testkits voor familie worden meegegeven aan ‘onze’ patiënt. 

• Familieleden laten zich testen via huisarts, of via inloop SU voor Lab 1e woensdag/maand 17:30-19:00  in 

Waalwijk) 

– Geen duur consult, vooralsnog gratis enkelvoudige diagnostiek.

• Adviesbrief en contactgegevens bij testkit: indien FH, dan behandeling in expertisecentrum aangewezen.

• HA krijgt uitslag, verwijzing Dr Imholz indien FH.



Aanvraagformulier DNA diagnostiek via website LEEFH. 



Daarom dus!!



Vragen?

Regionaal LEEFH centrum: ETZ Waalwijk

Tel: 013-2217374


