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Familiale hypercholesterolemie, een ziekte die dode-
lijk kan zijn, te weinig gediagnosticeerd en behandeld 
wordt en een eigen vereniging en opsporingspro-
gramma verdient
Dr. Olivier Descamps en Nicole Kajjaj (verpleegster)
Cardiovasculaire preventiekliniek (Hôpital de Jolimont), Centrum 
voor Medisch Onderzoek van Jolimont en Patiëntenvereniging voor 
Familiale Hypercholesterolemie (www.belchol.be)

Familiale hypercholesterolemie (FH) is een relatief vaak 
voorkomende genetische aandoening die ten minste 1 
op 400 personen treft, wat overeenkomt met meer dan 
25.000 mensen in België. Ze gaat gepaard met een ern-
stig verhoogd cholesterolgehalte (vaak meer dan 300 
mg/dl) en bijgevolg een dramatisch vroeg optredend 
risico van hartinfarct en cerebrovasculair accident.
Zolang FH te weinig wordt gediagnosticeerd en be-
handeld, zullen hele families onnodig blijven te maken 
krijgen met voortijdige morbiditeit en mortaliteit door 
hartaandoeningen. Met bijzonder doeltreffende en 
volkomen betaalbare middelen om de diagnose en de 
behandeling van FH aan te pakken, zou die cyclus van 
vroegtijdige sterfgevallen definitief tot het verleden 
kunnen behoren!

Een familiegeschiedenis uit de vele… 
Familiale hypercholesterolemie trof Lindsay en haar 
gezin. Vader Pierre stierf plots, amper 36 jaar oud, 
waarschijnlijk aan een hartinfarct. In die tijd maakte 
men zich geen zorgen over de gezondheid van het meis-
je, dat toen tien jaar was. Nochtans had het vroegtijdige 
overlijden aan een hartaandoening dat 
zich generatie na generatie voordeed, het 
vermoeden moeten wekken van een gene-
tische aandoening die kan worden door-
gegeven. In Lindsay’s familie dacht men 
dat lijden aan een hartaandoening vanaf je 
dertigste een gril van het lot was. 
Ook Lindsay lijdt aan familiale hyper-
cholesterolemie, dezelfde genetische 
mutatie die haar vader en grootvader deed 
sterven toen ze nog geen 60 waren. Men-
sen die aan FH lijden, krijgen vanaf hun 
prille kindertijd gevaarlijk hoge hoeveel-
heden ‘slechte cholesterol’ (LDL-choles-
terol) in het bloed. Iedereen met een vader 
of moeder die aan deze aandoening lijdt, 
heeft 50% kans ze eveneens te krijgen.
Deze geschiedenis wijst op het belang van 
een betere bewustwording over FH onder 
gezondheidswerkers en bij het grote pu-
bliek, maar ook op het belang van opspo-
ring in familieverband.

Familiale hypercholesterolemie miskend in België 
Ondanks zeer hoge cholesterolgehaltes vanaf de ge-
boorte, blijft FH jarenlang onopgemerkt en zonder 
symptomen en manifesteert ze zich pas door een 
ernstige gebeurtenis (infarct, CVA, overlijden.…). Wie 
eraan lijdt, is zich van niets bewust, heeft een normaal 
lichaamsgewicht en een normale manier van leven,  
en wordt geen enkel symptoom gewaar tot het drama 
toeslaat. Dit ‘geniepige’ aspect van FH is een van de fac-
toren die ertoe leiden dat ze moeilijk gediagnosticeerd 
wordt. Maar het is ook een aandoening waar artsen en 

andere gezondheidswerkers niet genoeg aan denken!

Hoe beter afrekenen met familiale hypercholesterolemie? 
In principe zou een eenvoudige cholesterolmeting (vóór 
20 jaar) volstaan om de ziekte op te sporen en vanaf de 
adolescentie (soms nog vroeger) doeltreffende en vlot 
toegankelijke behandelingen voorschrijven zou heel wat 
drama’s voorkomen. De grootste moeilijkheid blijft niet-
temin de te verspreiden informatie binnen de familie. 
Daartoe moet immers eerst een nauwkeurige en duide-
lijke diagnose gesteld worden bij één familielid, waarna 
die informatie verspreid wordt binnen de familie.
Onze ervaring wijst echter uit dat die twee aspecten tot 
op heden vrij stiefmoederlijk zijn behandeld in België. 
Precies daarom werden een patiëntenvereniging en een 
cascade screening project (zie verder) op het getouw gezet.

Patiëntenvereniging  
De patiëntenvereniging heeft meerdere doelstellingen, 
samengebald in de slogan ‘CHOL’:
• Concrete informatie geven aan publiek en zorgverstrekkers
• Hulp en advies voor de FH-lijders
• Opsporing en follow-up van de families harmoniseren
•  Leefomstandigheden trachten te verbeteren
De website www.belchol.be geeft advies en informatie 
voor zowel patiënten als artsen. 
De opsporing harmoniseren verloopt via het opzetten 
van een programma voor cascade screening (zie ver-
der). Een dergelijke FH-opsporingsprogramma sluit 
aan bij de doelstellingen van de vereniging en vormt de 
eerste fase in een omvangrijk project voor erkenning, 

opsporing en behandeling van FH.
Tegelijk wordt gewerkt aan een ruime 
informatiecampagne naar het publiek 
en de medische sector toe, via allerlei 
middelen zoals brochures, artikels, ver-
gaderingen…

cascade screening programma
Het doel van cascade screening is alle 
familieleden opsporen vanaf de leden bij 
wie de diagnose reeds werd bevestigd. 
De ‘cascade’ verwijst naar het feit dat 
men vanaf een persoon bij wie de diag-
nose formeel werd gesteld, trapsgewijs 
andere familieleden kan vinden die de-
zelfde ziekte zouden kunnen vertonen. 
Zo kan men van verwant tot verwant de 
aandoening gemakkelijk terugvinden 
en opsporen tot bij de verst verwijderde 
verwanten. 
Aangezien het immers een ‘autosomaal 

dominant overgeërfde’ aandoening betreft, is er 50% 
kans dat de ziekte overgaat van ouders op kinderen.
Een dergelijk programma loopt momenteel in Hene-
gouwen en Waals-Brabant, voor de families die het 
wensen. Concreet wordt een patiënt van wie geweten 
is dat hij of zij aan familiale hypercholesterolemie lijdt, 
telefonisch of per brief gecontacteerd door de arts of 
verpleegster van het medisch onderzoekscentrum in 
Jolimont. De patiënt krijgt uitleg om in alle vrijheid en 
met kennis van zaken toe te stemmen in deelneming 
aan het opsporingsonderzoek. Gaat de patiënt akkoord, 
dan vindt een ontmoeting met de verpleegster plaats en 
stellen zij samen een familiestamboom op. Zij neemt 
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Vragen – Antwoorden

ik ben 74 jaar. mijn dokter stelde 
vast dat mijn polsslag 50/minuut 
bedraagt. is dat abnormaal? moet ik 
een pacemaker krijgen?
Een meting van de polsslag geeft 
informatie over de hartfrequentie. 
In rust ligt die normaal tussen 60 en 
70 per minuut, ongeacht de leeftijd 
(alleen bij jonge kinderen is dat meer), 
dit in tegenstelling tot de maximale 
hartfrequentie bij inspanning: die is niet 
meer zo hoog bij oudere mensen (als 
vuistregel hanteert men ongeveer 220 /
minuut min de leeftijd).
Men spreekt van bradycardie (trage 
polsslag) wanneer de hartfrequentie 
lager ligt dan 60/minuut, van 
uitgesproken bradycardie als ze lager is 
dan 50/minuut en ernstige bradycardie 
indien ze onder 40/minuut blijft. 
Merk hierbij op dat de hartfrequentie 

tijdens de slaap kan dalen tot 40 en 
zelfs 30/minuut, waarbij bovendien 
onderbrekingen van wel 2,5 seconde 
kunnen optreden zonder dat er sprake 
is van een aandoening. 
Als een polsslag traag is, zal men 
onderzoeken of hij bij inspanning 
normaal versnelt, bij bejaarden 
bijvoorbeeld tot 100/minuut voor 
een relatief aanzienlijke inspanning 
(afhankelijk van leeftijd en intensiteit). 
Is de polsslag zeer traag en/of versnelt 
hij onvoldoende bij inspanning, dan zal 
men nagaan of de betrokkene geen 
bradycardiserende medicatie neemt 
(bètablokker, cordaron, digoxine, 
sommige calciumantagonisten,…) en 
moet men ook hypothyroïdie uitsluiten. 
Gaat het niet om die oorzaken, dan 
wordt een elektrocardiogram (ECG) 
gevraagd om uit te maken of het gaat 

om een stoornis in de vorming van de 
elektrische influx naar het hart binnen 
de hartboezems (aandoening van de 
sinusknoop) of in de geleiding ervan van 
de boezems naar de kamers (hartblok 
of atrioventriculair blok). Dat onderzoek 
kan worden aangevuld met een 
Holterregistratie (zie Hart & Slagaders, 
juni 2010, ‘Holterregistratie’), waarbij 
24 uur lang permanent een ECG wordt 
geregistreerd en men eventueel 
stoornissen in de elektrische activiteit 
van het hart kan aantonen die van 
voorbijgaande aard maar wel ernstig 
zijn. Op grond van die informatie 
zal men bepalen of het aanbrengen 
van een hartstimulator (pacemaker) 
noodzakelijk is. ||
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Techniek

... of hart-longmachine genoemd.
De meeste heelkundige ingrepen aan het hart gebeu-
ren ook nu nog altijd op een stilgelegd hart waaruit het 
bloed is weggehaald, waardoor het gebruik van ECC een 
noodzaak is. Steeds meer operaties gebeuren tegen-
woordig evenwel op een hart dat blijft slaan en vragen 
dus geen hart-longmachine meer.
Dankzij ECC houdt men de vitale functies in stand die 
normaliter worden vervuld door het hart en de lon-
gen: de correcte zuurstofvoorziening van alle organen. 
De machine neemt het zuurstofarm veneus bloed op, 
verrijkt het met zuurstof en pompt het opnieuw in de 
slagaders. Ze bestaat uit een pomp die het bloed met 
het gewenste debiet laat circuleren, een filtersysteem 
om het veneus bloed te ontdoen van koolstofdioxide en 
andere reststoffen van de stofwisseling (het geheel van 
scheikundige reacties binnen de cellen), een oxygenator 
(zuurstofapparaat met membraan dat het bloed met 
zuurstof verrijkt), slangen en buisjes die de verschillen-
de onderdelen van het toestel met elkaar verbinden en 
met de bloedsomloop, zoals de slangen die in de rech-
terboezem of in de holle ader worden aangebracht om 
het veneus bloed dat in het hart aankomt af te tappen en 
slang die in de aorta of de dijbeenslagader wordt aange-
bracht om het met zuurstof verrijkte bloed weer in het 
lichaam te brengen. Verder omvat de machine een tem-

peratuurregelaar. Tijdens de hele duur van de operatie 
wordt het stollingsvermogen van het bloed verlaagd 
door inspuiting van heparine.
Voorafgaand aan de eigenlijke hartoperatie spuit men 
een cardioplegie-oplossing in om de hartslag snel stil 
te leggen en de temperatuur van het bloed te verlagen 
tot 28- 32°C (bij koude cardioplegie), zodat de zuurstof-
behoefte een heel stuk vermindert. Na de ingreep wordt 
het bloed dan opnieuw warmer gemaakt en begint het 
hart weer te slaan (spontaan of met behulp van een elek-
trische schok), waarna men het toestel afkoppelt van de 
bloedsomloop. Merk op dat tijdens de operatie niet alleen 
het hart stilligt maar ook de longen, waarvan de functies 
worden overgenomen door de hart-longmachine. ||

daarna contact op met de andere familieleden. Zodra 
iemand in het programma stapt, wordt de huisarts 
daarvan op de hoogte gebracht opdat die de diagnose 
en behandeling beter zou kunnen aanpakken. Ook de 
huisarts kan op ondersteuning terugvallen in de vorm 

van informatieve of methodologische dragers. Uiter-
aard eerbiedigt een dergelijk programma ieders vrije 
keuzes inzake gezondheid en waarborgt het tegelijk 
een heldere toegang tot de informatie die nodig is om 
de beste beslissingen te nemen. ||

www.cardiologischeliga.be
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Schematische weergave van ECC


