




Medicijnen en kinderen

Bij de behandeling van kinderen staat 

een gezonde leefstijl voorop. Kinderen 

kunnen al behandeld worden met 

medicijnen. Bij deze overweging 

speelt de familiegeschiedenis ook een 

belangrijke rol.

Meer informatie over de behandeling 

van kinderen vindt u op: 

www.cholesterolkinderen.nl

Medicijnen en zwangerschap

Statines passeren de placenta en het is 

niet uitgesloten dat het ongeboren kind 

er last van krijgt. Het kind heeft cho-

lesterol nodig voor een normale groei. 

Vrouwen die zwanger willen worden 

stoppen tijdelijk met het gebruik van 

statines. Raadpleeg altijd eerst een spe-

cialist, voordat u zwanger wilt worden. 

Bespreek wat u in uw situatie het beste 

kunt doen.

Raadpleeg specialist

De specialist stelt een diagnose 

en bespreekt met u wat de juiste 

behandeling is. Als uw behandeling 

goed op orde is, kan de specialist 

uw begeleiding weer aan de huisarts 

overdragen.

Tip! Zoek een specialist bij u in de 

buurt op www.hartenvaatgroep.nl

Meer informatie over medicijnen:

●● www.consumed.nl

●● www.cbg-meb.nl

●● www.medicijngebruik.nl

●● www.stichtingegv.nl

●● www.therapietrouw.nl

Voor problemen en ervaringen:

●● www.meldpuntmedicijnen.nl

●● www.lareb.nl

●● www.helpdeskgeneesmiddelen.nl

Waarom heb ik medicijnen nodig?

 ✔ Als u erfelijk hoog cholesterol heeft, zijn medicijnen vrijwel altijd 
nodig om uw cholesterolwaarden op peil te krijgen en te houden.

Het lichaam maakt ongeveer 75% van het cholesterol zelf. De rest haalt u uit uw 

voeding. Erfelijk hoog cholesterol is een aandoening van de vetstofwisseling. De 

lever werkt niet goed, waardoor er te veel cholesterol in het bloed blijft.

Gebruik medicijnen én leef gezond

Door gezond te leven zorgt u er voor dat uw cholesterolgehalte niet verder om-

hoog gaat. De medicijnen remmen daarnaast de aanmaak van cholesterol door 

de lever of zorgen er voor dat er minder cholesterol uit de darmen in het bloed 

komt. Een juiste behandeling van erfelijk hoog cholesterol bestaat dus uit een 

combinatie van: gezond eten, niet roken, genoeg bewegen én cholesterolverla-

gende medicijnen.

Therapietrouw

Het is heel belangrijk dat u uw medicijnen op de juiste manier gebruikt. Maak 

daar afspraken over waar u zich aan kunt houden. Als u de medicijnen minder 

vaak gebruikt dan voorgeschreven, hebben ze veel minder of geen effect. Als u 

stopt met de medicijnen, gaat uw cholesterolgehalte vanzelf weer omhoog. Raad-

pleeg altijd uw arts als u uw medicijngebruik wilt veranderen.

Welke medicijnen heb ik nodig?

 ✔ Er zijn diverse soorten cholesterolverlagende medicijnen. Bepaal met 
uw arts welke cholesterolwaarden u moet bereiken om uw risico 
voldoende te verlagen en welke dosering en soort medicijn het beste 
zijn om dat doel te behalen.

Soorten cholesterolverlagende medicijnen:

●● Statines

●● Ezetimibe

●● Combinatiemedicijn

●● Fibraten

●● Harsen

●● Nicotinezuurmiddelen

Werking en bijwerking

Medicijnen die ‘werken’ kunnen ook bijwerkingen geven. De statines zijn de 

meest gebruikte soort en worden meestal goed verdragen. Sommige mensen krij-

gen wel last van bijwerkingen zoals spierpijn. Een kleine groep kan helemaal niet 

tegen cholesterolverlagende medicijnen. Eventuele bijwerkingen hoeven niet op 

te treden met een andere statine of met een andere dosering. Welke 

behandeling het beste bij u past is meestal een kwestie van uittesten in 

samenspraak met uw arts.
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Hoe werken statines en ezetimibe?

 ✔ Statines zijn de krachtigste middelen om het LDL-cholesterol te 
verlagen. Ook geven zij de minste bijwerkingen. Statines worden 
daarom het meest gebruikt. Ze kunnen ook worden toegepast in 
combinatie met ezetimibe.

Statines

Statines remmen de aanmaak van cholesterol door de lever. Het goede HDL-

cholesterol kan licht stijgen. Het triglyceridengehalte gaat naar beneden. Statines 

blijken ook een ontstekingsremmende werking te hebben. Dat is gunstig voor de 

bescherming van de vaatwand.

Ezetimibe

Ezetimibe vermindert de opname van cholesterol in de dunne darm. In combinatie 

met een statine kan ezetimibe het LDL-cholesterol gemiddeld met een extra 20% 

tot 25% verlagen.

Combinatiemedicijn

Dit medicijn is een combinatie van de statine simvastatine en ezetimibe. Door 

de gecombineerde werking kan het cholesterol sterk dalen met relatief lichte 

doseringen. De kans op het optreden van eventuele bijwerkingen is dan zo laag 

mogelijk.

Hoe werken de overige medicijnen?

 ✔ Naast statines verlagen fibraten, harsen en nicotinezuurmiddelen 
het cholesterolgehalte.

Fibraten

Fibraten worden voornamelijk gebruikt bij een te grote hoeveelheid triglyceriden 

in het bloed. Zij remmen de productie van vetrijke deeltjes die cholesterol en tri-

glyceriden bevatten. Fibraten verhogen het goede HDL-cholesterol ook een klein 

beetje.

Nicotinezuurmiddelen

Nicotinezuurmiddelen remmen de afbraak van vetten in de weefsels. Hierdoor 

krijgt de lever minder vetten om cholesterol en triglyceriden van te maken. Nico-

tinezuurmiddelen verminderen ook het triglyceridengehalte.

Galzuurbindende middelen

Er zijn middelen die het cholesterol in de darm binden, zodat het niet opgenomen 

kan worden in het bloed. De middelen werken in de darm en worden zelf niet in 

het bloed opgenomen. Colesevelam heeft weinig bijwerkingen.

De galzuurbindende harsen als Colestyramine zijn lastig in gebruik en kunnen 

ook de opname van bepaalde medicijnen remmen, waardoor deze minder goed 

werken.





Statines:

Stofnaam

Simvastatine

Pravastatine

Fluvastatine

Atorvastatine

Rosuvastatine

Merknaam

Zocor

Selektine

Lescol en Canef

Lipitor

Crestor

Ezetimibe:

Stofnaam

Ezetimibe

Merknaam

Ezetrol

Combinatiemedicijn:

Stofnaam

Simvastatine  

en Ezetimibe

Merknaam

Enegy

Merknaam en werkzame stof

Een merkgeneesmiddel kan worden 

ver vangen door een goedkoper merk-

loos ofwel generiek middel met dezelfde 

werkzame stof. Als u een merkgenees-

middel nodig heeft, moet uw arts dat 

duidelijk op het recept vermelden.

Fibraten:

Stofnaam

Bezafibraat

Cipofibraat

Gemfibrozil

Merknaam

Bezalip

Modalim

Lopid

Nicotinezuurmiddelen:

Stofnaam

Acipimox

Nicotinezuur

Merknaam

Nedios

Niaspan

Galzuurbinders:

Stofnaam

Colesevelam

Colestyramine

Merknaam

Cholestagel 
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