




Het DNA bevat onze erfelijke eigen-

schappen in ruim 30.000 genen. Bij 

erfelijk hoog cholesterol bevat één 

van de genen een ‘foutje’ ofwel een 

mutatie. De moeder hierboven heeft 

zo’n mutatie.

Elk kind heeft daardoor 50% kans om 

dat ook weer te erven. In deze familie 

hebben de dochter en één van de 

zonen de aandoening geërfd.

Vraag aan: Informatiepakketten 

voor uw familie

Vul het aanvraagformulier in op:

www.hartenvaatgroep.nl 

of bel direct: 030 659 46 57

Erfelijk hoog cholesterol, wat nu?

 ✔ U heeft erfelijk hoog cholesterol en zorgt er dus voor dat u goed 
wordt behandeld. Vergeet niet om uw familie in te lichten.  
Help uzelf en uw familie!

Uw familieleden kunnen deze aandoening ook hebben geërfd. Zij kunnen dan zelf 

kiezen om zich op tijd te laten onderzoeken en indien nodig te laten behandelen. 

U kunt ze hierbij helpen door ze te informeren over de aandoening.

Erfelijk hoog cholesterol in het kort

●● Van een hoog cholesterol voelt en ziet u meestal niets

●● Iedereen kan ehc hebben: man of vrouw, jong of oud, dik of dun

●● De kans is 50% om de aandoening te erven van één van je ouders

●● Ehc is meestal goed en eenvoudig te behandelen

●● Een juiste behandeling verlaagt de kans op hart- en vaatziekten aanzienlijk

Hoe informeer ik mijn familie?

 ✔ In drie stappen informeert u uw familie. Voor vragen of onder-
steuning kunt u terecht bij De Hart&Vaatgroep.

Stap 1: Bepaal welke familieleden u inlicht

U heeft een hoog cholesterol van uw vader of moeder geërfd. Kinderen hebben 

50% kans om de aandoening te erven. Uw broers, zussen en kinderen hebben dus 

allemaal 50% kans op erfelijk hoog cholesterol. Dit geldt ook voor de broers en 

zussen van uw vader of moeder met erfelijk hoog cholesterol.

Maak zelf een lijstje met familieleden die u kunt informeren.

Stap 2: Vraag informatie aan voor uw familie

Nadat u een lijstje heeft gemaakt, vraagt u extra informatiepakketten aan. Vraag 

ze aan via info@hartenvaatgroep.nl of bel 030 659 46 57.

De gratis informatiepakketten krijgt u thuisgestuurd, zodat u de informatie aan 

uw familieleden kunt geven. 

Stap 3: Bespreek de informatie met uw familie

U bepaalt zelf op welke manier u de informatie overbrengt. Lees voordat u een 

keuze maakt deze informatie nog even door.
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Waar denk ik mogelijk aan?

 ✔ Het kan zijn dat er gedachtes bij u opkomen die u er van weerhouden 
familieleden over hun verhoogde kans op hoog cholesterol te 
informeren.

Mogelijke gedachtes

●● U	ziet	het	waarschijnlijk	als	uw	plicht	om	ze	te	informeren,	maar	u	wilt	niet	de	

bemoeial	van	de	familie	zijn.	

Bedenk dan dat uw familieleden, met behulp van uw informatie, zelf kunnen 

kiezen voor onderzoek en behandeling. Uit onderzoek blijkt bovendien dat veel 

mensen bij voorkeur door een familielid geïnformeerd willen worden.

●● U	vraagt	zich	wellicht	af:	‘Waarom	moet	ik	de	slecht-nieuws-brenger	zijn?	Kan	een	

arts	dit	niet	doen?’	

Bedenk dan dat uw arts uw familie niet zomaar mag inlichten. U bent de 

meest geschikte persoon om uw familie in te lichten, omdat u elkaar kent en 

uit ervaring kunt spreken. Vergeet niet dat u ook goed nieuws brengt: met 

uw informatie kunnen ze het risico op het krijgen van hart- en vaatziekten 

aanzienlijk verkleinen.

Wat kan ik vertellen?

 ✔ U kunt het beste toelichting geven op het informatiepakket. Bespreek 
het persoonlijk met ze; ga even langs. Als u minder goed contact 
heeft, kunt het pakket ook opsturen met een persoonlijk briefje erbij 
of u belt ze van tevoren even. 

U kunt uw familie inlichten en stimuleren om zich te laten onderzoeken. Bedenk 

wel dat uw familieleden uiteindelijk zelf een keuze maken wat ze met uw infor-

matie doen.

En verder?

Ondanks dat u ze informeert over het risico, zullen veel familieleden onterecht 

denken dat zij de aandoening niet geërfd kunnen hebben. Wat vertelt u dan? 

Vertel dat ze, net als u, kans hebben om de aandoening toch te hebben én wat zij 

eraan kunnen doen: onderzoeken en behandelen. U kunt uw eigen ervaring met 

ze delen.

Voor uitgebreide informatie rond de aandoening kunt u altijd verwijzen naar onze 

helpdesk: 030 659 46 57 of de website www.hartenvaatgroep.nl.

Heeft u uw familie ingelicht? Vergeet dan niet om er nog eens op terug te komen. 

Maak en houd het onderwerp bespreekbaar!





Stel uzelf de volgende vragen:

●● Stuur ik de informatie zomaar op?

●● Ga ik bij mijn familie langs?

●● Geef ik het als ik ze toevallig zie?

●● Geef ik de informatie zonder 

toelichting?

●● Motiveer ik mijn familie om zich 

te laten onderzoeken?

Misvattingen erfelijk hoog 

cholesterol:

?!?!

?!?

“Ik kan het niet hebben, 
want ik eet gezond”

“Ik heb het niet, want ik 
hebeen andere haarkleur”

“Het slaat een 
generatie over”

“Alleen mannen in de familie 
hebben de aandoening, 

ik ben een vrouw dus ik heb 
het niet”
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