
Tip! Bekijk het filmpje ‘Allemaal 

geërfd!’ op www.hartenvaatgroep.nl

50% kans om te erven

Als uw vader of moeder erfelijk hoog 

cholesterol heeft, kunt u de aandoe-

ning ook weer erven. De kans dat u 

het erft, is 50%.

Erfelijk hoog cholesterol is een 

‘dominante’ erfelijke aandoening. 

Dit betekent dat als iemand het gen 

heeft geërfd, die aandoening ook zal 

optreden. De aandoening kan geen 

generatie overslaan. Als u de aandoe-

ning niet van uw vader of moeder 

heeft geërfd, kunt u het dus ook niet 

doorgeven aan uw kinderen.

Tip! Doe de zelftest erfelijk hoog 

cholesterol op www.hartenvaat-

groep.nl

Zelftest cholesterol

U kunt overwegen eerst een zelftest 

bij de drogist of apotheek te ko-

pen. Let op dat die zelftest het totaal 

cholesterol én het HDL-cholesterol 

kan meten. Maak daarna, indien 

nodig, alsnog een afspraak met uw 

huisarts.

Tip! Zoek een specialist bij u in de 

buurt op www.hartenvaatgroep.nl











Zit erfelijk hoog cholesterol in mijn familie?

 ✔ Denk na: Heb ik familieleden met hoog cholesterol? Heb ik familie 
met hart- en/of vaatziekten voor het 60ste jaar? Als u één of beide 
vragen met ‘ja’ beantwoordt, kan er sprake zijn van erfelijk hoog 
cholesterol.

Denk na en stel vast

Ga na of in uw familie hoge cholesterolwaarden voorkomen. Ga ook na of in uw 

familie hart- en vaatziekten voor het 60ste jaar voorkomen. Een hartinfarct op deze 

jonge leeftijd is niet vanzelfsprekend! Sta er goed bij stil en achterhaal de oorzaak. 

De kans is dan groot dat erfelijk hoog cholesterol in uw familie zit.

Jeanet heeft erfelijk hoog cholesterol

‘Mijn	vader	overleed	toen	hij	34	jaar	was	aan	een	hartinfarct.	Hij	had	een	te	hoog	

cholesterol.	Later	bleek	dat	ik	ook	een	schrikbarend	hoog	cholesterol	had.	In	het	

begin	liet	me	dat	koud,	je	bent	jong	en	je	voelt	je	onkwetsbaar.	Maar	later	ging	

ik	er	anders	over	denken.	Ik	wil	niet	ook	een	hartinfarct	krijgen.	Ik	ontken	het	

probleem	nu	niet	meer.

Nu	ik	het	weet,	kan	ik	een	hartinfarct	of	vaataandoening	voorkomen.	Ik	kan	

ernaar	handelen.	In	dat	opzicht	ben	ik	heel	blij	en	had	ik	mazzel	dat	ik	het	te	

weten	ben	gekomen.’

Hoe kan ik mij laten onderzoeken?

 ✔ U kunt zich eenvoudig laten onderzoeken. Volg de twee stappen:

Stap 1: Cholesteroltest bij huisarts

Als u vermoedt dat u erfelijk hoog cholesterol heeft, laat u zich onderzoeken bij 

uw huisarts. Vraag uw huisarts om alle cholesterolwaarden en triglyceridengehal-

te te meten (zie ook de kaart: ‘Cholesterol’). Bespreek de uitslag en uw familiege-

schiedenis met uw arts. Bij een verdenking op erfelijk hoog cholesterol zal de arts 

u doorverwijzen naar een specialist. Dit staat in de richtlijnen van behandelaars 

(NHG-standaard) beschreven.

Stap 2: Laat u nader onderzoeken door een specialist

Een specialist op het gebied van de cholesterolstofwisseling is meestal een inter-

nist of een cardioloog. Zij zijn veelal verbonden aan een speciale (risico)polikli-

niek van een ziekenhuis. De specialist doet aanvullend onderzoek 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.

Om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de cholesterol- en vetstof-

wisseling en de kans op hart- en vaatziekten, zijn enkele aanvullende 

onderzoeken mogelijk.

van en voor mensen met een hart- of vaatziekte
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Welke aanvullende onderzoeken zijn er?

 ✔ De specialist kan onder meer uw gehalte Apolipoproteïne-B, 
Lipoproteïne(a) en CRp meten.

Apolipoproteïne-B

De hoeveelheid apo-B-eiwit in het bloed kan een goede voorspeller zijn voor de 

ontwikkeling van slagaderverkalking.

Lipoproteïne(a)

LP(a) lijkt op LDL-cholesterol, maar de werking en de effecten zijn nog niet hele-

maal bekend. Het is van invloed op de ontwikkeling van slagaderverkalking en op 

de stolling. Het LP(a) gehalte hoort onder de 300 mg/liter te zijn. Als u meer heeft, 

moet u dit verlagen. Dat is beperkt mogelijk.

Ontstekingen en CRp

Bij slagaderverkalking spelen ontstekingen een belangrijke rol. De hoeveelheid 

C-reactief proteïne (CRP) in het bloed laat zien of er bij u ontstekingen zijn 

opgetreden. CRP draagt daarmee bij aan een nauwkeurigere voorspelling van de 

kans op hart- en vaatproblemen. Het CRP gehalte daalt door een behandeling met 

statines.

Waarom zou ik mijn DNA laten onderzoeken?

 ✔ Overweeg een DNA onderzoek. Familiaire Hypercholesterolemie (FH) 
is een vorm van erfelijk hoog cholesterol. FH is met zekerheid vast te 
stellen met DNA onderzoek.

LDL-receptorgen

Het ‘LDL-receptorgen’ is verantwoordelijk voor FH. Wereldwijd zijn er al zo’n 1000 

verschillende vormen (mutaties) van dat ene gen gevonden. In Nederland komen 

enkele honderden mutaties voor.

DNA onderzoek aanvragen

U kunt DNA onderzoek bespreken met uw huisarts of specialist. Uw arts stuurt 

dan uw bloed op naar het centrale laboratorium van het Academisch Medisch 

Centrum in Amsterdam (AMC).

Familieonderzoek

Als er een FH-mutatie is gevonden, wordt de Stichting Opsporing Erfelijke Hyper-

cholesterolemie (StOEH) hiervan op de hoogte gesteld.

De StOEH spoort familieleden met FH op. Verpleegkundigen van de StOEH be-

zoeken familieleden thuis en nemen bloed af. Het bloed wordt onderzocht op de 

aanwezigheid van het afwijkende gen. Uit dit onderzoek blijkt welke familieleden 

wel of niet FH hebben geërfd. De StOEH stelt de huisarts schriftelijk op de hoogte 

van de uitslag.

Meer informatie over de StOEH vindt u op: www.stoeh.nl





Ik heb erfelijk hoog cholesterol 
en nu?

Help uzelf

U kunt uw risico op het krijgen van 

hart- en vaatziekten meestal eenvou-

dig verlagen. Een juiste behandeling 

bestaat uit een gezonde leefstijl en 

medicijnen.

Help uw familie

De kans is 50% om erfelijk hoog cho-

lesterol door te geven. Informeer uw 

familie! De Hart&Vaatgroep helpt u 

daarmee. Vraag de kaart: ‘Informeer 

uw familie’ aan.

Hoe lang moet u op de uitslag 
van een DNA onderzoek wach-
ten?

Bekende afwijking

Als een familielid van u al DNA-

onderzoek heeft laten doen, is het 

onderzoek bij u relatief eenvoudig.

De onderzoekers weten dan naar 

welke DNA-afwijking ze bij u moeten 

zoeken. Na ongeveer 6 tot 8 weken 

krijgt u de uitslag.

Onbekende afwijking

Als u de eerste bent in de familie die 

DNA-onderzoek laat doen, duurt het 

onderzoek bij u langer.

De onderzoekers moeten dan zoeken 

op alle bekende DNA-afwijkingen. 

Hierdoor kan het soms maanden du-

ren voordat de definitieve diagnose 

kan worden gesteld. De DNA-tech-

nologie ontwikkelt zich echter snel 

en alles wordt in het werk gesteld 

om de duur van het onderzoek te 

minimaliseren.
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