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DE VERENIGING DIE SINDS 50 JAAR VECHT 
VOOR UW HART.

Laat uw hart spreken, doe een gift aan de Liga. 
U kunt ons helpen levens te redden.

De Belgische Cardiologische Liga krijgt geen toelage van de overheid.
Wij doen een beroep op uw vrijgevigheid om ons te helpen onze dubbele opdracht 
te blijven vervullen: hart- en vaatziekten, een van de belangrijkste doodsoorzaken in 
België, voorkomen en bestrijden.

Van harte BEDANKT!
BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA
BE80 0010 6651 3077
BIC: GEBABEBB

De giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 €.
In dit geval, ontvangt u van ons een fiscaal attest.
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Hart- en vaataandoeningen, ongeacht of ze zeldzaam zijn dan wel vaak 
voorkomen, hebben te maken met een aantal factoren. Sommige daarvan 
"zitten in ons" (we noemen ze intrinsiek), terwijl andere "verworven" worden 
(hoofdzakelijk door hoe we leven, door onze omgeving, onze blootstelling aan 
giftige stoffen,…). Bij alle cardiovasculaire aandoeningen speelt erfelijkheid, 
onze genetische bagage zeg maar, een rol. Het gewicht daarvan wisselt 
echter sterk en hangt af van de situatie en van de aandoening zelf. Genetica is 
eigenlijk een realiteit achter de meeste hart- en vaataandoeningen, maar niet 
altijd in dezelfde mate. In de praktijk is het van belang tijd uit te trekken om 
voor iedereen, of eerder voor elke familie, keurig het erfelijk aandeel te meten 
door de familiegeschiedenis grondig te bekijken. 

Het spectrum van genetische determinanten is ruim en hun invloed wisselt zeer 
sterk. Let wel: genetisch betekent niet automatisch "zeldzame ziekte", want 
erfelijkheid kan schuilgaan achter courante situaties zoals hoge bloeddruk, 
overgewicht, diabetes, te veel cholesterol in het bloed,… Schematisch 
opgevat kan men zeldzame genetische varianten identificeren (aanwezig bij 
minder dan één op 2000 mensen, dus gekoppeld aan min of meer zeldzame 
aandoeningen), waarvoor de aanwezigheid van één enkele variant volstaat om 
het risico van een ziekte te verklaren. In dat geval spreekt men van monogene 
ziekten. Aan het andere uiteinde kan het gaan om een combinatie van vaak 
voorkomende varianten, die onder nagenoeg alle mensen uitgewisseld worden 
maar afzonderlijk niet volstaan om een risico op te leveren met betrekking 
tot een aandoening; gecombineerd leiden ze bij bepaalde mensen echter tot 
een verhoogd risico. Die polygene determinanten spelen een sleutelrol in ons 
cardiovasculair risico. Tegenwoordig is men het erover eens dat naar schatting 
30 tot 50% van ons cardiovasculair risico niet te wijzigen valt door voeding of 
manier van leven, maar bepaald wordt door die genetische varianten.

In dit nummer van Hart & Slagaders verkennen we voor u de rol van genetica 
binnen de preventie van hart- en vaataandoeningen, wetend dat die 
aandoeningen in ons land nog altijd de voornaamste doodsoorzaak zijn. Dankzij 

redactie
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de genetica evolueert de cardiologie en wordt een 
betere definitie van de aandoeningen die patiënten 
vertonen mogelijk. Daardoor biedt zij de mogelijkheid 
de prognose voor de patiënt preciezer te bepalen 
en dat opent de deur naar een ‘gepersonaliseerde’ 
aanpak van de behandeling, soms met behulp 
van doelgerichte therapieën. Dankzij de genetica 
kunnen families dan ook instrumenten aangereikt 
krijgen om hun risico ten overstaan van hart- en 
vaataandoeningen beter te meten en strategieën uit 
te werken om de naaste familie en zelfs toekomstige 
generaties te beschermen. Naast de controle van 

het genetisch risico biedt het kennen van uw risico 
met betrekking tot een cardiovasculaire aandoening 
de kans om risicopatiënten passend te volgen en te 
beschermen (soms via veranderingen in hun manier 
van leven of via behandelingen), om het verloop 
ervan te wijzigen of zelfs te voorkomen dat zij 
aandoeningen krijgen. Onze samenleving moet zich 
voorbereiden op de uitdagingen van de genetica, die 
in de cardiologie geen futuristische discipline meer 
is.

Ik wens u een leerrijke lectuur.

Gen : Opeenvolging van nucleotiden ("letters" van de genetische code en onderdelen van het DNA) die een 
element van ons organisme bepalen via een eiwit (dat dus gecodeerd is). Een gen is een regio van het uitge-
drukt genoom, waarvan de functie al dan niet bekend is. Het bevindt zich op een welbepaalde plaats van het 
genoom, die men locus noemt. Normaal hebben we van elk gen twee kopieën: van elke ouder erven we er één. 
In totaal hebben we zo'n 20.000 genen.

Genoom : Geheel van genen en niet-coderende regio's, die qua hoeveelheid in feite de belangrijkste regio's 
zijn en die het meest variabel zijn in ons genoom. We vinden daarin meer bepaald regio's die de genexpressie 
reguleren. 

Variant : Een verandering in de sequentie van het DNA, hetzij in een gen, hetzij in een niet-coderende regio. 
In een coderende regio kan een variant een variabele impact hebben op de sequentie van het overeenkomstig 
eiwit: ofwel is hij ‘stil’ (zonder effect), ofwel leidt hij tot een wijziging in de sequentie van de aminozuren waa-
ruit het eiwit bestaat, ofwel verandert hij de lengte van het eiwit. Een variant in een niet-coderende regio kan 
de expressie van een gen veranderen (of niet). Niet alle eiwitstructuurvarianten of alle expressiewijzigingen 
leiden tot een functieverandering die groot genoeg is om een ziekte te veroorzaken: de varianten moeten 
dus worden ingedeeld op grond van de mate waarin ze agressief zijn met betrekking tot een bepaalde ziekte, 
want niet alle varianten staan bekend als verantwoordelijk voor ziekten. Opgelet, want de indeling van de 
varianten kan veranderen in de loop van de tijd en op basis van de kennisevolutie. Ook zijn er varianten die 
een beschermende werking kunnen hebben!

Mutatie : Een variant die verantwoordelijk is voor een ziekte, op basis van welomschreven criteria.

Enkelvoudige overerving : Overdracht van erfelijke kenmerken waarbij de aanwezigheid van één enkele pa-
thogene variant (of mutatie) de waarneming (of het fenotype) kan verklaren. Dat is het geval bij "monogene" 
ziekten, die doorgaans (maar niet allemaal) zeldzaam zijn en de wetten van Mendel volgen bij de overerving.

Complexe overerving : Overdracht van erfelijke kenmerken waarbij de combinatie van meerdere (frequente) 
varianten de waarneming (of het fenotype) kan verklaren. Het is een intrinsieke determinant van ons cardio-
vasculair risico, waarin een minder uitgesproken familiaal risico tot uiting komt.

Expressie : De intensiteit waarmee een erfelijke ziekte tot uiting komt. 

Penetrantie : Het aandeel van individuen dat drager is van een genetische variant en de eraan verbonden 
ziekte ontwikkelt. De penetrantie kan onvolledig zijn: een aantal individuen dat drager is van pathogene va-
rianten wordt niet ziek. Dat zijn dan "asymptomatische" dragers, die weliswaar nog altijd kunnen doorgeven 
aan hun nakomelingen. Opgelet want een ziekte kan zich pas na jaren manifesteren, vandaar het belang van 
een regelmatige en herhaalde opvolging indien men zich in een risicosituatie bevindt. De penetrantie is vaak 
leeftijdsafhankelijk.

Epigenetica : Geheel van de factoren die de expressie van genen moduleren zonder evenwel de nucleotiden-
sequentie te wijzigen. Het zijn wijzigingen van de staat van ons DNA, die de expressie van genen moduleren 
en die gemoduleerd kunnen worden (meer bepaald door veranderingen in onze manier van leven, voeding, 
blootstelling aan toxische stoffen…). Epigenetische markeringen kunnen eveneens doorgegeven worden en 
geven de overerving daarmee een bijkomende dimensie. 

BEGRIJPEN WAT GENETICI BEDOELEN: 
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definitie

GENETISCHE HART- EN VAAT AANDOENINGEN : 

LEVENSLANG MAAR LANG NIET FATAAL!

Binnen de geneeskunde is de ontwikkeling en 
vooruitgang in genetische diagnostiek en, meer 
recent, ook in genetische behandeling één van de 
grootste succesverhalen. Daar waar genetische 
aandoeningen een paar decenia terug nog 
grotendeels onbekend waren en gendiagnostiek een 
dure en tijdrovende onderneming was, kan iedereen 
die dat wil de dag van vandaag zijn/haar volledige 
genoom op enkele weken tijd in kaart laten brengen 
tegen een zeer aanvaardbare kost en worden bijna 
dagelijks nieuwe aandoeningen ontdekt. Op basis 
van deze ontdekkingen worden nu ook gen-gerichte 
behandelingen ontwikkeld die niet enkel voor de 
zeldzame genetische aandoeningen maar ook voor 
de vaker voorkomende patholigieën hun toepassing 
vinden.

Zoals in ieder succesverhaal is het ook belangrijk om 
de valkuilen te kennen. Dit impliceert dat men correct 
geinformeerd dient te zijn over de voor- en  nadelen 
van genetische testen en – nog belangrijker – over 
de interpretatie van de resultaten en de betekenis 
daarvan voor patiënt en familie. Het vaststellen van een 
genetische aandoening impliceert in de meerderheid 
van de gevallen verder levenslange opvolging maar 
houdt zeker geen fatale afloop in, wel integendeel: in 
meer en meer gevallen biedt genetische diagnostiek 
betere mogelijkheden voor een gepersonaliseerde 
aanpak en behandeling. Hieronder volgt een kort 
overzicht van enkele basisprincipes en de huidige 
stand van zaken:

1. Soorten genetische aandoeningen – vanuit 
genetisch standpunt

Heel veel cardiale aandoeningen hebben een 
genetische achtergrond – denk maar aan het vaker 
voorkomen van hoge bloeddruk en hartinfarcten 
in bepaalde families. De meerderheid van deze 
frequent voorkomende aandoeningen hebben een 
complexe of polygenetische achtergrond, wat wil 
zeggen dat een samenspel van meerdere genetische 
(en ook omgevingsfactoren) voor ziekte zorgen. 
Deze genetische factoren (of varianten) komen allen 
vaak voor in de algemene bevolking maar hebben 
individueel weinig effect (ook wel lage penetrantie 
genoemd). Het opsporen van een dergelijk genetisch 
profiel is niet zo eenvoudig maar wordt de laatste 
jaren wel meer en meer toegepast met wat men 

“polygenic risk scores (PRS)” noemt. Gebruik van 
deze PRS’s in de klinische praktijk wordt nog niet 
aanbevolen maar zal naar de toekomst toe zeker 
uitbreiding vinden.

Naast deze vaak voorkomende aandoeningen kent 
men ook een aantal ziektebeelden die veroorzaakt 
worden door varianten met een matig effect die 
door een samengaan met andere factoren wel tot 
ziekte leiden – dit ziet men vaak in sporadische 
gevallen of in kleine families, zoals bvb sommige 
gevallen van aorta aneurysma. Men spreekt hier van 
oligogenetische aandoeningen.

Tenslotte kent men de groep van zeldzame 
monogenetische aandoeningen waarbij het 
ziektebeeld verklaard wordt door  één heel sterke 
genetische factor. Deze aandoeningen kennen 
meestal een Mendeliaanse overerving, welke voor 
de cardiale aandoeningen in de meerderheid van 
de gevallen autosomaal dominant is, wat wil zeggen 
dat alle generaties voor 50% getroffen zijn en er 
geen verschil is tussen mannen en vrouwen. Het is 
in eerste instantie vooral voor deze aandoeningen 
dat opties voor diagnostiek en behandeling op basis 
van de genetische oorzaak (variant) de laatste jaren 
grote vooruitgang hebben geboekt.

PROF. JULIE DE BACKER, UZ GENT
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2. Soorten genetische aandoeningen – vanuit 
cardiaal standpunt

Binnen de cardiologie kent het hele spectrum 
van de pathologie voorbeelden van genetische 
aandoeningen – in figuur 1 worden enkele 
voorbeelden per genetische groep weergegeven. 
Merk op dat meerdere aandoeningen onder 
verschillende categorieën vallen – dit wil zeggen 
dat bvb voor familiale hypercholesterolemie 
zowel monogenetische als oligogenetische als 
polygenetische vormen beschreven zijn. De 
voornaamste monogenetische entiteiten hierin 
omvatten cardiomyopathieën of hartspierziekten 
met daarin verschillende vormen, erfelijke 
hartritmestoornissen, erfelijke aandoeningen van 
de aorta, congenitale hartaandoeningen, pulmonale 
hypertensie en familiale hypercholesterolemie. 
Belangrijk om hierbij op te merken is dat voor 
een aantal van deze aandoeningen belangrijke 
overlap bestaat. Dit wil zeggen dat genetische 
varianten die cardiomyopathie veroorzaken niet 
enkele verschillende types cardiomyopathie kunnen 
geven maar ook verantwoordelijk kunnen zijn voor 
hartritmestoornissen zonder duidelijke aantasting 
van de hartspier.

In de figuur worden deze aandoeningen grafisch 
weergegeven

 

Figuur 1: grafische weergave van genetische cardiale 
pathologie, volgens frekwentie van de genetische variant 
in de bevolking (X-as) en effect van de genetische variant 
(Y-as): zeldzame genetische aandoeningen worden 
voeroorzaakt door varianten met een sterk effect; vaker 
voorkomende varianten met een klein effect liggen aan de 
basis van meer complexe polygenetische aandoeningen.

AF: atriumfibrilleren; AHT: arteriele hypertensie; AVC: 
arrhythmogene cardiomyopathie; CHD: congenitale 
hartaandoeningen; CPVT: catecholaminerge polymorfe 
ventrikeltachycardie; DCMP: gedilateerde cardiomyopathie; 
FH: familiale hypercholesterolemie; HCMP: Hypertrofe 
cardiomyopathie; LQTS: Long QT syndroom; LVNC: 
linker ventrikel non-compacte; PAHT: pulmonaal arteriële 
hypertensie;SVAS: supravalvulaire aortastenose; TAAD: 
thoracale aorta aneurysmata en dissectie

3. Wanneer moeten we denken aan een genetische 
aandoening?

In principe moet men altijd bedacht zijn op genetische 
pathologie maar in een aantal gevallen moet de link 
sneller gelegd worden. Dit is zeker nodig bij

• het samen voorkomen van afwijkingen in 
verschillende orgaansystemen zoals bvb bij  
Marfan syndroom waarbij naast aorta afwijkingen 
ook oogafwijkingen en skeletafwijkingen 
voorkomen

• jonge patiënten 

• familiaal voorkomen van de aandoening. Om dit 
correct te kunnen inschatten is het nodig om 
een 3-generatie stamboom op te maken en kan 
klinisch onderzoek van eerstegraadsverwanten 
soms ook nodig zijn

4. Hoe gebeurt genetische testing in de praktijk?

In de overgrote meerderheid van de gevallen 
zal genetisch onderzoek gebeuren op DNA 
dat bekomen wordt uit een bloedstaal. In 
uitzonderlijke omstandigheden kan dit ook op ander 
weefselmateriaal en soms kan ook een speekselstaal 
gebruikt worden.

In ieder geval is het essentieel dat genetische testing 
gebeurt samen met counseling. Dit wil zeggen dat 
de patiënt (en soms ook de familie) uitleg krijgt 
over waarom genetische testing wordt uitgevoerd 
en wat men kan verwachten als resultaat. Patienten 
moeten weten dat genetische testing in de meeste 
gevallen niet nodig is om een diagnose te stellen 
en dat de kans vaak reëel is dat er geen afwijking 
wordt gevonden. Hertesten na een aantal jaar kan 
in sommige gevallen wenselijk zijn. Ook moeten 
patiënten weten dat er soms varianten gevonden 
worden waarvan het verband met de ziekte niet 
duidelijk is en men dus geen uitspraak kan doen naar 
oorzaak toe en geen verdere testing in de familie kan 
aanbieden. Patiënten moeten geinformeerd worden 
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over de overerving van de aandoening en moeten 
weten dat naast genetische testing ook klinische 
testing van nakomelingen belangrijk is. 

5. Waarom genetische testing?

Of een patiënt/familie overgaat tot genetische 
testing na adequate counseling is altijd een beslissing 
van de patiënt zelf. Er kunnen meerdere argumenten 
aangehaald worden om dit te doen:

Bevestiging van de diagnose: zoals hierboven al 
gemeld, wordt de diagnose in de meerderheid 
van de genetische hartaandoeningen gesteld op 
basis van klinisch onderzoek. Het aantonen van 
een oorzakelijke variant kan in veel gevallen een 
moleculaire bevestiging geven en ook een formeel 
antwoord geven op de vraag “waarom” heb ik deze 
aandoening. Deze vraag kan bij de monogenetische 
aandoeningen veel concreter beantwoord 
worden dan in geval van oligogenetische en zeker 
polygenetische pathologie. Zeker in het laatste geval 
is het belangrijk mee te geven dat het genetisch 
profiel vaak slechts 1 van de factoren is die de 
ziekte bepaalt. Men moet dit beschouwen zoals de 
andere klassieke cardiale risicofactoren waarbij een 
genetische predispositie vaak pas aanleiding zal 
geven tot ziekte als ook andere factoren aanwezig 
zijn. Het is belangrijk dat patiënten dit weten en 
dus geen deterministische houding gaan aannemen 
waarbij mensen met een gunstig genetisch profiel 
niet op een gezonde levensstijl moeten letten en 
omgekeerd.

Mogelijkheid tot vroegtijdige (presymptomatische) 
testing in de familie: eenmaal een oorzakelijke 
genetische variant aangetoond wordt kan men in de 
familie nagaan of er nog aangetaste individuen zijn. 
Dergelijke “cascadescreening” is nuttig omdat men 
– zeker bij jonge mensen - vaak een diagnose kan 
stellen in een vroeg stadium en dus vroegtijdg kan 
gaan behandelen.

Familieplanning: bij monogenetische aandoeningen 
kan men bij het aantonen van een genetische oorzaak 
prenatale/preïmplantatie tecnhieken aanbieden om 
transmissie te vermijden

Precisiegeneeskunde: dankzij betere kennis van 
de natuurlijke evolutie van bepaalde genetische 
aandoeningen en van de onderliggende 
pathofysiologie is men meer en meer in staat om 
het medische beleid preciezer bij te sturen. Enkele 
voorbeelden:

• Afstemmen van de grenswaarde voor 
profylactische heelkunde van de aorta op basis 
van de onderliggende genetische oorzaak (lager 

bij TGFBR1/2 dan bij FBN1 varianten)

• Lagere drempel voor plaatsing van een ICD bij 

patiënten met cardiomyopathie/ritmestoornis 

veroorzaakt door enkele varianten (zoals 

Laminine A/C varianten bij voorbeeld).

• Ontwikkeling- en klinische toepassing van 

mavacamten, een myosine inhibitor, op basis van 

kennis van genetische oorzaken van hypertrofe 

cardiomyopathie  voor behandeling van 

obstructieve cardiomyopathie

• Selectieve PCSK-9 inhibitie via gen-modificatie 

(CRISPR-CAS) voor behandeling van 

hypercholesterolemie
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cv risicofactor

DE POLYGENE RISICOSCORE: 
ROL VAN DE GENETICA IN DE ONTWIKKELING VAN CARDIOVASCULAIRE AAN-

DOENINGEN VAN ISCHEMISCHE AARD: INFARCT, CVA, ISCHEMISCH HARTFALEN.

Over de meest voorkomende hart- en 
vaataandoeningen, degene die gekenmerkt worden 
doordat zich geleidelijk atherosclerose (of afzetting 
van vetten) vormt tegen de slagaderwanden, weten 
en begrijpen we steeds meer: sinds de tweede 
helft van de 20ste eeuw heeft men geleidelijk aan 
ontdekt dat deze aandoeningen zich ontwikkelen 
wanneer er sprake is van risicofactoren buiten de 
betrokkene. Die hebben hoofdzakelijk te maken 
met diens voeding en manier van leven. Zo zijn een 
te overvloedige, vet-, suiker- en zoutrijke voeding, 
weinig lichaamsbeweging en roken intussen 
geïdentificeerd als de belangrijkste risicofactoren 
voor de ontwikkeling van  een infarct en een CVA.

Aangezien die factoren vermijdbaar zijn, althans in 
theorie, wekte het verbazing vast te stellen dat een 
niet te verwaarlozen aantal patiënten (tot 30%) 
zonder die risico's toch de aandoening kregen en 
dat anderen, hoewel ze meerdere factoren tegelijk 
vertoonden, soms vele jaren buiten schot bleven. Men 
heeft ook ingezien dat er families waren waarbinnen 
de ziekte op jonge leeftijd meerdere leden met een 
verwantschapsband trof, terwijl andere families 
bijzondere bescherming leken te genieten. Men 
kon niet anders dan daaruit afleiden dat er nog iets 
anders meespeelde dan de vermelde risicofactoren, 
iets wat we vermoedelijk in onszelf dragen, gunstige 
of ongunstige intrinsieke factoren die de invloed van 
die externe risicofactoren kunnen moduleren .

Wetenschappelijk onderzoek blijft steeds 
nieuwe gegevens ontdekken. Aangezien de 
geneticatechnieken razendsnel evolueren is trouwens 
steeds meer informatie in relatief korte tijd en tegen 
een aanvaardbare prijs toegankelijk, waardoor die 
informatie geleidelijk bruikbaar is in de realiteit van 
het onderzoek en soms van de klinische praktijk. In 
onze genetische code (of genoom) zijn onze genen 
"genoteerd", je kunt ze in zekere zin zien als woorden 
van een enorme tekst, woorden die overeenstemmen 
met gegevens, of anders gezegd: plannen voor de 
aanmaak van materialen waaruit ons organisme 
bestaat en die het doen functioneren. Het gaat meer 
bepaald om eiwitten of proteïnen, die bijzondere 
moleculen die welbepaalde driedimensionale 
vormen aannemen en dienst doen om moleculen in 

driedimensionale structuren te laten grijpen, zodat 
die moleculen onderling reageren en correct kunnen 
functioneren. De vorm van die eiwitten is dan ook 
essentieel voor hun goede werking. Een fout in 
een aminozuur – een van de onderdelen waaruit 
eiwitten bestaan – volstaat soms om de vorm 
compleet te veranderen.  De fout in de keuze van 
het ene aminozuur in plaats van het andere wordt 
veroorzaakt door een variatie van soms maar één 
letter (een mutatie) in een van de woorden van onze 
genetische code. 

Maar men heeft ontdekt dat er, zelfs wanneer 
de woorden correct geschreven zijn, elders in 
de tekst, in de buurt van de woorden, instructies 
staan die de kracht van het woord beïnvloeden – te 
vergelijken met onderlijnde tekst, vette druk of een 
kleinere tekengrootte. Een concreet voorbeeld zijn 
onze ogen. Iedereen wordt geboren met ogen die 
anatomisch heel sterk op elkaar lijken, maar de kleur 
ervan varieert van mens tot mens, met duizenden 
tinten, ook al hebben kinderen heel vaak ogen 
waarvan de kleur zeer goed gelijkt op die van hun 
ouders. Die individuele variatie komt doordat we in 
onze genetische code miljoenen varianten hebben 
op ongeveer 3 miljard letters, wat neerkomt op 
ongeveer één letter die van mens tot mens varieert 
om de 300 letters. Het aantal verschillende letters 
van ons alfabet is beperkt tot vier (A,T,G,C), maar 
die miljoenen varianten worden gecombineerd tot 
oneindig veel mogelijkheden. Dat verklaart waarom 
op een wereldbevolking van zowat 7 miljard mensen 
behalve eeneiige tweelingen geen enkel individu 
exact identiek is aan een ander. Sommige van die 
varianten bevinden zich in zones met instructies die 
de expressiekracht van genen beïnvloeden. Andere 
bevinden zich in zogeheten stille zones, die geen 

PROF. EMERITUS JEAN-LUC VANDENBOSSCHE, ULB
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invloed lijken te hebben. 

Door sequentiëring bij een groot aantal mensen 
met een cardiovasculaire aandoening heeft men 
opgemerkt dat van bepaalde letters varianten vaker 
voorkwamen, bijvoorbeeld de letter A op positie 
rs 1333046. Momenteel heeft men meer dan 400 
ongunstige posities en lettertypes geïdentificeerd, 
in zeer uiteenlopende regio's van het genoom. 
Iemand die de pech heeft een meerderheid van die 
ongunstige letters te hebben, zou dus een groter 
genetisch risico vertonen. Iemand die daarentegen 
voor dezelfde posities telkens de gunstige letter zou 
hebben (bijvoorbeeld de T op positie rs 1333046) 
zou dus een kleiner genetisch risico vertonen. Zo 
bestaan er families waar "ongunstige" varianten 
talrijker aanwezig zijn, en andere waar zich 
"gunstige" varianten concentreren, en dat verklaart 
die modulatie van het cardiovasculair risico ten 
overstaan van de wijzigbare factoren.

Het is tegenwoordig mogelijk voor ieder individu 
een score vast te leggen die overeenkomt met het 
aantal en het gewicht van de ongunstige varianten 
waarvan hij drager is. Dat noemt men de polygene 
risicoscore. Van die scores bestaan meerdere versies, 
afhankelijk van het aantal varianten en het type dat 
men bestudeert.  

Drager zijn van een mutatie van een van de 
genen (monogene aandoening) van familiale 
hypercholesterolemie (5 mensen op 1000) geeft een 
risico dat vier keer zo groot is om een ischemische 
cardiovasculaire aandoening te krijgen; een 
ongunstig polygeen risico vertonen verdubbelt het 
cardiovasculair risico en komt bij 200 mensen op 
1000 voor; een zeer ongunstige polygene score 
(risico x 5) wordt vastgesteld bij 20 mensen op 1000.

Deze score kan theoretisch op zeer jonge leeftijd 
bepaald worden, zodat men dan theoretisch in een 
vroeg stadium preventiestrategieën kan doorvoeren 
en de betrokken personen kan sensibiliseren. 
Theoretisch, omdat deze medische manieren van 
werken nog gevalideerd moeten worden voor ze 
klinische realiteit worden. Ze liggen aan de basis 
van een belangrijk debat over de mogelijkheden 
van "voorspellende" geneeskunde, gebaseerd op 
genetische risicoscores.

Laten we een recent gevalideerd voorbeeld geven. 
Van de algemene volwassen bevolking vertoont 
ongeveer 25% een LDL-gehalte tussen 130 en 160 
mg/dl. Zo'n gehalte mag niet meteen worden gezien 
als reden voor een behandeling met geneesmiddelen 
bij mensen die geen andere risicofactoren vertonen. 
Maar patiënten met een ongunstige polygene score 
(zijnde 5% van de totale bevolking) moeten worden 
beschouwd alsof ze in werkelijkheid een zeer hoog 
LDL-gehalte hebben, iets van een 190 mg/dl, en dan 
zijn geneesmiddelen wel gerechtvaardigd.

Men heeft al een vermoeden van de invloed van 
het genetisch erfgoed op het cardiovasculair risico  
sinds de jaren 1950, op grond van studies met 
tweelingen. De invloed die steeds duidelijker wordt 
maakt zijn opwachting in de klinische realiteit door 
preventiemaatregelen mogelijk te maken op een 
steeds meer gepersonaliseerde manier en in een 
almaar vroeger stadium.

Deze intrinsieke factoren, die erfelijk overdraagbaar 
zijn, maken deel uit van ons genetisch erfgoed. Hierbij 
vermelden we dat nog recentere ontdekkingen 
aantonen dat interne factoren zich ook zouden 
situeren in ons bacteriële darmflora. Daarover gaat 
dit artikel echter niet, ook al is het bacteriële flora 
waarschijnlijk gedeeltelijk genetisch bepaald.

Slachtoffers van hart- en vaatziekten vertellen 
hun levensverhaal. Een arts geeft de nodige 
wetenschappelijke achtergrondinformatie.

Hoe zag het leven van deze mensen eruit voor de 
ziekte? Hoe gaan ze nu verder? Wat is de impact 
van hun ziekte op het leven van hun partners en de 
omgeving?

Deze vragen worden steeds op een eigen manier 
beantwoord. Ieder verhaal is verschillend, maar 
steeds even boeiend.

PODCAST VAN DE LIGA " DIT MOET VAN MIJN HART"

Wilt u ook uw verhaal vertellen? 
Aarzel dan niet om contact met ons 

op te nemen via volgend e-mail adres:
info@liguecardioliga.be

echo's van de Liga
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Tijdens de maand oktober werkte de Belgische 
Cardiologische Liga samen met de  Belgian Heart 
Foundation aan een nieuwe sensibiliseringscampagne. 
Het thema is diabetes type 2 en de risico's op hart- 
en vaatziekten, omdat er een nauw verband is tussen 
de twee pathologieën.

Deze sensibilisering is erg belangrijk. Het is zo 
dat mensen met diabetes type 2, een 2 tot 4 keer 
hoger risico hebben op het ontwikkelen van hart- 
en vaatziekten.  Daarnaast verdubbelt het risico op 
overlijden door een hartprobleem of beroerte  bij 
mensen met diabetes.  

Het is belangrijk om te onthouden dat diabetes type 2 
kan worden voorkomen door een gezonde levensstijl.   
Een gezond gewicht,  actief zijn, gezonde voeding 
en niet roken zal u onmiskenbaar beschermen tegen 
hart- en vaatziekten en diabetes type 2.

Meer informatie vindt u op onze website en via onze 
brochures.

CAMPAGNE DIABETES & HART- EN VAATZIEKTEN

CAMPAGNE CHOLESTEROL

Er zijn veel misvattingen, legitieme vragen en 

misverstanden rond cholesterol. Dit is een moeilijk 

onderwerp om te begrijpen.

In haar eindejaarscampagne van 2021 deconstrueert 

de Belgische Cardiologische Liga bepaalde 

waarheden of overtuigingen: of het nu gaat om 

goede of slechte cholesterol, de cardiovasculaire 

risico's die ermee gepaard gaan, statines of 

familiale hypercholesterolemie, cholesterol zal geen 

geheimen meer voor u hebben.

Vind de campagne op onze website en bestel onze 

brochures voor meer informatie.

Cholesterol is 
gewoon erfelijk.

Er is geen verband 
tussen cholesterolwaarden 

en voeding.

Ik heb te veel 
cholesterol, dat 
is nu eenmaal 
zo en ik kan er 
niets aan doen.

Het aanbevolen 
cholesterolgehalte 
blijft maar dalen 

met de jaren…

Een vriend 
beweert dat 

LDL hetzelfde 
is als HDL.

Ik heb veel cholesterol 
maar dat heeft geen 

impact op de gezondheid 
van mijn hart.

VOOR ALLES OVER CHOLESTEROL, 
VERTROUW VOORAL JE DOKTER.

Je cholesterol gehalte verlagen, is goed voor je gezondheid.

Met de steun van:

Cholesterol is 
een probleem van 

oude mensen.

Als ik me goed voel, 
hoef ik me toch geen 

zorgen te maken 
over cholesterol?
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Meer informatie op onze website www.liguecardioliga.be 
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Wie zijn we?

Hartekinderen vzw wil ouders, kinderen, 
jongvolwassenen en volwassenen met een 
aangeboren hartafwijking ondersteunen in hun 
zoeken naar antwoorden over leven met een 
aangeboren hartafwijking. Dit bieden we aan in 
aanvulling op de medische en psychologische 
begeleiding vanuit de ziekenhuizen.

Dat doen we vooral door onze leden met elkaar 
in contact te brengen, ervaringen en informatie 
uit te wisselen. We dragen ons steentje bij tot het 
oplossen van medische, psychologische, sociale 
en pedagogische problemen waarmee onze leden 
geconfronteerd worden.

Hartekinderen vzw is een onafhankelijke en zelf 
bedruipende vrijwilligersvereniging. De financiële 
middelen voor de vzw komen uit ledenbijdragen, 
donaties, sponsoring, giften, verkoop van gadgets, 
legaten, enz.

Wat doen we?

Bij Hartekinderen vzw staat niet alleen de persoon 
met een aangeboren hartafwijking centraal, maar 
ook zijn of haar omgeving. We proberen iedereen 
bij onze vereniging te betrekken door voor iedere 
doelgroep een aangepaste activiteit te organiseren. 
Zo hebben we voor de volwassenen (hopelijk 
binnenkort ook voor de jongeren onder onze leden) 
regionale contactavonden interessante lezingen, 
genieten onze kinderen en (jong)volwassenen van 
leuke activiteiten per leeftijdsgroep en verwelkomen 
we de hele familie op onze familiedagen. Bovendien 

organiseren we sinds 2015 jaarlijks het succesvolle 
Hartereizigers-kamp voor onze kinderen en jongeren 
van 6 t.e.m. 18 jaar.

Naast onze activiteiten proberen we onze leden 
te ondersteunen van op afstand door middel van 
verschillende publicaties, zoals het lees- en plakboek 
‘Floor & Bink’, het leesboek ‘Een batterijtje voor Manu’ 
en de publicatie ‘Op reis met AHA’. In het voorjaar 
van 2022 verschijnt ons allernieuwste prentenboek 
i.s.m. Prof. Van de Bruaene en uitgeverij De Eenhoorn 
over een ouder met een hartafwijking. 

Verder proberen we door middel van campagnes 
zoals ‘Scarred for Life’ het bewustzijn rond 
aangeboren hartafwijkingen te vergroten. Deze 
reizende tentoonstelling i.s.m Lieve Blancquaert  
brengt personen met een aangeboren hartafwijking 
in beeld en laat zien hoe hun littekens mee hun 
persoonlijkheid hebben ontwikkeld en hen toelaat om 
een kwaliteitsvol leven te leiden. De tentoonstelling is 
momenteel te zien in het UZ Gent.

Nieuwe projecten – Communicatietools 

Praten over een hartafwijking is niet altijd even 
gemakkelijk. Om onze leden hierin te ondersteunen 
bieden we hen een Heart-ID en Hartenpaspoort 
aan. Deze communicatietools vergemakkelijken de 
communicatie met de omgeving en kunnen ook van 
levensbelang zijn bij noodgevallen.

De Heart-ID is een plastic kaart ontworpen om 
gemakkelijk mee te nemen in de portefeuille. Het 
bevat een aantal belangrijke gegevens over de 
hartafwijking, zodat er in geval van nood snel kan 

HARTEKINDEREN

vereniging aan het woord
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IS GENETISCHE ANALYSE DE TOEKOMST 
VAN DE PREVENTIE? 

nieuwigheden : preventie,  therapeutisch

PROF. EMERITUS CHRISTIAN BROHET EN DR. JEAN-CLAUDE LEMAIRE

"Vast en zeker" luidt a priori het antwoord op deze 
uitstekende vraag, als men kijkt naar de enorme 
vooruitgang die is geboekt in het inzicht in de invloed 
van genetica en met het verbeteren van technieken 
die de impact ervan kunnen veranderen. In de praktijk 
ligt het allemaal echter niet zo eenvoudig… Laten we 
daarin wat klaarheid brengen.

We weten al lang dat een aantal vaak voorkomende 
hart- en vaataandoeningen een genetische 
component hebben. Een bewijs daarvan is 
bijvoorbeeld het belang van iemands familiale 
voorgeschiedenis binnen de vele risicofactoren van 
kransslagaderlijden. 

Er zijn maar weinig erfelijke cardiovasculaire 
aandoeningen waarbij één enkel gen ("monogene" 
aandoeningen) of slechts enkele genen betrokken 
zijn ("oligogene" aandoeningen). In zo'n geval  raakt 
de werking van een gen compleet in de war door 
een mutatie ervan, met een grote impact op de 
aanmaak van een eiwit en aanzienlijke biologische en 
klinische gevolgen. In de tabel staan de voornaamste 
cardiovasculaire aandoeningen van dit type.

Tabel: mono- of oligogene erfelijke cardiovasculaire 
aandoeningen.

• Ziekten van de hartspier of cardiomyopathieën 
(bv. gedilateerde, hypertrofische, restrictieve of 

aritmogene cardiomyopathie)

• Familiale hypercholesterolemie

• Kanalopathieën (verantwoordelijk voor 
potentieel dodelijke ritmestoornissen: lange QT, 
Brugada, enz.)

• Aortopathieën (structurele afwijking van de 
aorta met gevaar voor scheuren, bv. Marfan).

• Bepaalde aangeboren hartaandoeningen

Genetische invloed is er eveneens, weliswaar in 
mindere mate, bij aandoeningen die veel couranter 
zijn, zoals hoge bloeddruk, diabetes type 2 of 
atherosclerose, die verantwoordelijk is voor infarcten, 
cerebrovasculaire accidenten (CVA), vernauwing 
van de slagaders maar ook verwijding ervan 
(aneurysma). Maar bij die aandoeningen valt moeilijk 
één enkel verantwoordelijk gen aan te wijzen: het 
gaat veeleer om wat men "polygene" aandoeningen 
noemt. Dan speelt een groot aantal genen een rol 
in de ontwikkeling van de aandoening en kunnen zij 
een invloed hebben op het versnellen daarvan indien 
men, door brute pech, tegelijk een groot aantal 
"ongunstige varianten" heeft, m.a.w. mutaties vlak bij 
de genen, die de werking van die genen lichtjes maar 

worden ingegrepen.

Het Hartenpaspoort is een boekje waar alle info 

i.v.m. de hartafwijking in genoteerd kan worden. 

Dit gedetailleerd boekje dient als communicatieve 

ondersteuning bij incidenten.

Voor meer informatie over Hartekinderen vzw kan 

je terecht op onze website www.hartekinderen.be of 

info@hartekinderen.be.

Adres : Hagedoornlaan 4, 9032 Wondelgem (Gent)

Tel : 0476 84 55 98
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wel in ongunstige zin moduleren.

De concrete vraag gaat over het nut van 
genetische analyse om het verschijnen van hart- en 
vaataandoeningen te voorkomen of om degenen 
die erdoor getroffen zijn beter te behandelen. Voor 
monogene aandoeningen is het antwoord op die 
vraag duidelijk, voor polygene aandoeningen valt 
erover te discussiëren1.

Mono- of oligogene cardiovasculaire aandoeningen: 
genetisch testen uiterst nuttig.

Bij deze aandoeningen vertrekt de genetische 
analyse van een "indexgeval" (iemand die een 
bepaalde, bij voorkeur zeer precieze aandoening 
vertoont) om één gen of enkele genen op te sporen 
die een effect hebben op het voorkomen van deze 
aandoening. Het is dan mogelijk, vertrekkend van 
een vastgesteld geval en via genetische counseling, 
op zoek te gaan naar de familieleden die mogelijk 
drager van de aandoening zijn of er reeds aan lijden. 
Dat gebeurt met wat men cascade screening noemt 
("klinische cascade" gevolgd door een "genetische 
cascade").

Een voorbeeld daarvan is familiale 
hypercholesterolemie, waaraan elders in dit nummer 
een  afzonderlijk artikel is gewijd.

Een ander voorbeeld is hypertrofische 
cardiomyopathie, een toename van de dikte 
van de hartspier zonder dat er sprake is van 
abnormale belasting van het hart. Bij deze erfelijke 
aandoening zijn mutaties beschreven in meer dan 
15 verschillende genen, waarmee ongeveer 60% 
van de gevallen te verklaren zijn. Sommige daarvan 
leiden tot een hoog risico van plotse dood, andere 
houden dan weer verband met een goedaardige 
evolutie. Aan die patiënten kan een genetische 
test worden voorgesteld om de aandoening die 
de patiënt vertoont beter te kunnen typeren, om 
de therapeutische aanpak te optimaliseren en om 
een instrument aan te reiken waarmee men bij 
naaste familieleden kan evalueren hoe groot hun 
risico is. Bovendien bestaat er tegenwoordig een 
reeks nieuwe therapieën die zich specifiek op deze 
aandoening richten: terwijl qua geneesmiddelen tot 
voor kort alleen bètablokkers, calciumantagonisten 
of middelen tegen ritmestoornissen konden worden 
voorgesteld2, komen er nu nieuwe moleculen om 
deze aandoening te bestrijden en dat biedt deze 
patiënten en hun familie nieuwe perspectieven. 

Andere hart- en vaataandoeningen gaan gepaard 
met een hoog risico van vroegtijdig plots overlijden. 
Het gaat om ritmestoornissen veroorzaakt door 
afwijkingen aan de ionkanalen van de cellen (lange 
QT-syndroom, syndroom van Brugada, aritmogene 
rechter ventrikel dysplasie, enz.). Genetische analyse 
maakt het mogelijk niet alleen op te sporen welke 
familieleden drager van de ziekte zijn of eraan lijden, 
maar ook de behandeling met geneesmiddelen aan 
te passen of het inplanten van een interne defibrillator 
voor te schrijven.

Polygene hart- en vaataandoeningen: genetische 
testen ligt moeilijk

Bij deze veel vaker voorkomende hart- en 
vaataandoeningen (infarct van de hartspier, hoge 
bloeddruk, diabetes type 2, CVA, boezemfibrilleren) 
zijn zeer veel varianten van het genoom betrokken, 
maar de individuele impact daarvan is vaak klein. 
Het blijft in de klinische genetica dan ook moeilijk 
bij mensen met een hoog risico deze talrijke 
varianten op te sporen die zouden kunnen leiden tot 
krachtdadiger preventiemaatregelen of een beter 
afgestemde behandeling.

Een goede tien jaar geleden werd bijvoorbeeld een 
verband aangetoond tussen een wijziging op een 
specifieke plaats van een welbepaald chromosoom 
en het risico van kransslagaderlijden, maar dat heeft 
uiteindelijk niet geleid tot toepasbare klinische 
maatregelen bij mensen. Momenteel breekt het 
gebruik van polygene risicoscores pas door in de 
klinische praktijk en de meeste daarvan zijn nog 
altijd alleen toegankelijk via onderzoeksprotocollen 
die bedoeld zijn om ze te valideren. Helaas kon dat 
niet verhinderen dat er een wildgroei is ontstaan 
van commerciële genetische tests die worden 
aangeboden om het risico van kransslagaderlijden 
te voorspellen. Een genetisch resultaat krijgen is 
weliswaar niet moeilijk, maar de interpretatie daarvan 
is op zijn minst hachelijk: bij een genetische test hoort 
altijd genetische counseling. Genetische tests zonder 
medische omkadering, zoals ze op het internet te 
vinden zijn, vallen hoe dan ook te veroordelen!

Geen ontmoedigend fatalisme: de weg is lastig maar 
niet ondoenbaar

Via technieken en kennis gaat de genetica er 
voortdurend op vooruit, is ze almaar toegankelijker 
en maakt ze het mogelijk onze "erfelijkheid" steeds 
verfijnder te meten. Het is dan ook helemaal niet 
denkbeeldig dat het nut van genetische tests in de 
toekomst nog zal uitbreiden, ook voor bepaalde 
polygene aandoeningen. Zo hebben cardiologen 
van het Baylor College of Medicine in Houston 
in een groep van 709 personen 158 genen van 
cardiovasculaire kwetsbaarheid opgespoord. Ze 
werkten vervolgens een genetische score uit om het 
risico dat hart- en vaataandoeningen zich voordoen 
te berekenen en brachten genetische gegevens 
bijeen over wisselwerkingen met geneesmiddelen. 
Ze vonden bij iets meer dan een derde van deze 
personen genetische wijzigingen die een medische 
behandeling konden rechtvaardigen. Bij 9% van de 
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personen werd een erfelijke hartaandoening ontdekt. 
Eveneens bij 9% gaf een hoge genetische risicoscore 
aanleiding tot een verandering in de manier van 
leven3.

Daarnaast biedt genetica de mogelijkheid meer 
inzicht te krijgen in de aandoeningen zelf, met 
mogelijkheden om gericht te behandelen als resultaat.

De jongste jaren zijn er vernieuwende behandelingen 
gekomen waarbij de expressie van bepaalde 
genen wordt gemoduleerd met behulp van kleine 
interfererende ribonucleïnezuren (siRNA) die zich 
specifiek binden op een sequentie van boodschapper-
RNA, waardoor dit zijn verwoestend werk niet kan 
doen. Er kwamen twee nieuwe geneesmiddelen: 
inclisiran, een siRNA gericht tegen het boodschapper-
RNA van PCSK9 voor de behandeling van ernstige 
hypercholesterolemie; en patisiran, een siRNA 
dat zich richt op het boodschapper-RNA van 
transthyretine (TTR) voor de behandeling van 
erfelijke TTR-amyloïdose.

Heel onlangs hebben onderzoekers bij primaten 
met succes een gentherapie getest om het LDL-
cholesterolgehalte aanzienlijk te verlagen door 
uitschakeling van het enzym PCSK9, dat het 
doordringen van LDL-deeltjes in de cel mogelijk 
maakt. Daartoe gebruikten zij een soort moleculaire 
schaar (CRISPR) om een welbepaald element van het 
gen te vervangen door een ander en op die manier 
tot remming van het gen te komen4. Dat maakt 
dat, in plaats van één of twee keer per maand een 
geneesmiddel in te spuiten, het bij patiënten met 
aanzienlijke hypercholesterolemie denkbaar wordt 
een eenmalige behandeling toe te dienen die een heel 
leven doeltreffend blijft!5 Eenzelfde soort benadering 
is mogelijk bij tal van cardiovasculaire aandoeningen. 

Nut van genetische analyse om de reactie op 
behandelingen of bijwerkingen te voorspellen 

Een ander gebied waarop genetische analyse nuttig 
kan worden is de farmacogenetica. Die onderzoekt de 
rol van genetische variaties in de reactie op bepaalde 
geneesmiddelen of in het optreden van bijwerkingen, 
met het oog op een meer gepersonaliseerde 
geneeskunde. Voorbeelden zijn het verband tussen 
genetische varianten en het gevaar voor bijwerkingen 
aan de spieren na het nemen van statines of de invloed 
van bepaalde varianten op de doeltreffendheid van 
bètablokkers.

De bekendste variaties in de cardiovasculaire 
farmacogenetica zijn degene die een verklaring 
bieden voor het niet aanslaan van aggregatieremmers 
zoals aspirine en clopidogrel. Een genetische analyse 
is eveneens aangewezen om de individuele variaties 
in de reactie op een antistollingsmiddel (warfarine) 
te voorspellen en de behandeling van de patiënten 
bij te stellen.

Besluit

• Op dit ogenblik is het beslist voorbarig 
systematisch een genetische analyse aan te 
bevelen voor de behandeling en de preventie van 
courante polygene hart- en vaataandoeningen. Er 
zijn nog niet genoeg solide klinische gegevens om 
zo'n aanpak te valideren. De kennis op dit gebied 
evolueert evenwel, en het is niet onmogelijk 
dat dit standpunt in een nabije toekomst moet 
worden herzien… Een gerichte benadering per 
geval is tegenwoordig bespreekbaar, vooral 
om een monogene aandoening (bv. familiale 
hypercholesterolemie) niet over het hoofd te 
zien of om te discussiëren over een benadering 
met risicoscore via klinische studies. 

• Dit geldt niet voor erfelijke cardiovasculaire 
aandoeningen van monogene aard. Daarvoor is 
een gespecialiseerde raadpleging – cardiologie 
en medische genetica – duidelijk wel aangewezen.

•   Een toepassingsgebied waarop nu al gewerkt 
wordt, is de farmacogenetica, die zoekt naar 
varianten op twee genen die de reactie op 
een antistollingsbehandeling met warfarine 
kunnen wijzigen en het dus mogelijk makende 
behandeling te sturen en aan te passen.
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FAMILIALE HYPERCHOLESTEROLEMIE

woordenboek

DR. OLIVIER DESCAMPS, CENTRES HOSPITALIERS JOLIMONT EN CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT LUC

U hebt al sinds uw kindertijd een hoog 
cholesterolgehalte, u hebt een ouder die vóór de 
leeftijd van 55 jaar een cardiovasculair accident 
kreeg, er zijn leden van uw familie die zeggen dat ze 
een cholesterolgehalte hebben dat hun arts aan het 
schrikken maakte: dan hebt u redenen om te denken 
dat uw familie mogelijk getroffen is door familiale 
hypercholesterolemie en dat het tijd is om u daar 
zorgen over te maken.

Wat is familiale hypercholesterolemie?

Familiale hypercholesterolemie (FH) is een relatief 
veel voorkomende erfelijke aandoening; ze treft ten 
minste 1 op 400 mensen, wat neerkomt op bijna 
25.000 in België. Het karakteriseert zich door  een 
zeer hoog cholesterolgehalte en LDL-fractie (de 
"slechte cholesterol") vanaf de prille kindertijd: totaal 
cholesterolgehalte van meer dan 300 mg/dl en LDL-
cholesterolgehalte vaak hoger dan 190 mg/dl. Door 
die hoge cholesterolwaarden is bij dragers van deze 
ziekte het risico van een cardiovasculaire aandoening 
hoog en al op zeer jonge leeftijd aanwezig: sommigen 
ontwikkelen een infarct van de hartspier vanaf hun 
20ste, anderen een cerebrovasculair accident vanaf 
hun 40ste. 

Eerst even over cholesterol en de circulatie ervan in 
het bloed in de vorm van LDL

Cholesterol is een "vet" en is dus in tegenstelling tot 
glucose niet oplosbaar in bloed. Het circuleert in het 
bloed dan ook alleen "ingesloten" in microscopische 
deeltjes (te vergelijken met wat men krijgt wanneer 
men olie en water mengt tot een emulsie). In het 
bloed zijn die deeltjes gestabiliseerd door een eiwit 
dat men apolipoproteïne B noemt; de deeltjes zelf 
zijn "lipoproteïnen". 

Figuur 1. Enkele kenmerken van familiale 
hypercholesterolemie

Nog een ander belangrijk kenmerk onderscheidt 
cholesterol van glucose: in tegenstelling tot glucose 
en heel wat andere stoffen die door het menselijk 
lichaam worden aangemaakt of opgenomen 
(vetzuren, eiwitten, aminozuren, nucleïnezuren, 
…), is cholesterol niet afbreekbaar door de cellen 
van ons organisme. Deze moleculen kunnen dus 
alleen afgevoerd worden door uitscheiding in 
het darmkanaal (via de gal, zie verder). Wanneer 
ze geconcentreerd zitten in weefsels zoals de 
slagaderwand of de pezen (zie verder), hopen zij zich 
bovendien op in de vorm van cholesterolkristallen. Al 
die kenmerken liggen aan de basis van de problemen 
die zich voordoen bij familiale hypercholesterolemie.  

Hoe kan het cholesterolgehalte zo hoog zijn zonder 
excessen in de voeding? 

Familiale hypercholesterolemie ontwikkelt 
complicaties bij mensen die gezond leven en een 
evenwichtig voedingspatroon hebben! Dat is een 
van de onrechtvaardigheden van deze ziekte! In 
tegenstelling tot wat men ook hoort en ook al 
klopt het dat de cellen van het menselijk organisme 
voor meer dan 60% bijdragen aan het cholesterol 
in het bloed, produceren deze mensen niet meer 
cholesterol dan alle anderen. Hun probleem is dat ze 
het cholesterol dat ze aanmaken niet in voldoende 
mate afvoeren. Het mechanisme waarmee de lever 
cholesterol afvoert is goed bekend sinds het werk 
van Nobelprijswinnaars Brown en Goldstein. Wat 
zij ontdekten was dat elke cel van de lever aan de 
oppervlakte bedekt is met "LDL-receptoren". 

Figuur 2. Hoe wordt het LDL-C-gehalte hoog bij 
familiale hypercholesterolemie en hoe beschadigt 
het de slagaders? 

Die receptoren zijn net kleine "vangnetjes" gemaakt 
van eiwit, die de LDL-deeltjes moeten vangen en 
het daardoor mogelijk maken dat ze in de levercel 
dringen (wat men endocytose noemt) en kunnen 
worden afgeleid naar het lysosomaal systeem. Dat 

Frequentie : 1/400

Diagnose is familiale hypercholesterolemieAan denken als: 
• LDL-C > 190 mg/dL
• Vroegtijdige cardiovasculaire 

voorgeschiedenis < 60 ans 
(persoonlijk of familiaal)

• Bijzondere kenmerken (arcus
lipoides en peesxanthomen)

Vroegtijdige cardiovasculaire ziekten
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is het systeem dat celafval opruimt. Om door zo'n 
receptor te kunnen worden gevangen, moet het 
LDL-deeltje herkend worden zoals een sleutel  zijn 
specifiek slot herkent. De gevangen deeltjes worden 
in het lysosomaal systeem van de cel ontbonden en 
de onderdelen, waaronder de cholesterolmoleculen, 
worden vervolgens afgevoerd naar de galwegen (in 
de gal) en vandaar naar het darmkanaal, zodat ze 
met de stoelgang uit het lichaam verdwijnen. Bij een 
patiënt met familiale hypercholesterolemie schort 
er iets aan de herkenning tussen LDL-deeltjes en 
hun receptoren, omdat de patiënt van zijn vader of 
moeder een mutatie heeft geërfd op een van zijn 
genen die het LDL-receptoreiwit codeert, het eiwit 
"APOB". Zelfs een miniem mankement volstaat 
om het mechanisme te blokkeren: de LDL-deeltjes 
worden dan niet meer naar behoren gevangen en er 
wordt niet genoeg cholesterol afgevoerd. Resultaat: 
het cholesterolgehalte bedraagt het dubbele van wat 
men normaal meet.

Hoe ontwikkelen zij hart- en vaataandoeningen op 
zulke jonge leeftijd, zelfs zonder risicofactor? 

Aangezien het om een genetische stoornis gaat, is er 
al van bij de geboorte iets mis met het mechanisme 
dat cholesterol afvoert. Pasgeborenen die drager zijn 
van een mutatie van familiale hypercholesterolemie, 
hebben een LDL-cholesterolgehalte dat twee keer 
zo hoog is als bij andere kinderen, en zet zich voort 
doorheen de hele kindertijd en ook op volwassen 
leeftijd. De slagaderwanden worden aan die hogere 
gehalten blootgesteld en hopen vroeger en sneller 
LDL-deeltjes op, die een ontstekingscascade op 
gang brengen en atheroscleroseplaques vormen. Uit 
studies blijkt dat er al vanaf de leeftijd van tien jaar 
aanzienlijker verdikkingen van de slagaderwanden 
aanwezig zijn. Hoge waarden voor deze risicofactor, 
zelfs zonder dat er sprake is van andere risicofactoren 
(roken, hoge bloeddruk, diabetes …), volstaan om 
cardiovasculaire aandoeningen te veroorzaken op 
jonge leeftijd. Zonder de juiste behandeling zullen 
50% van de mannen en 30% van de vrouwen een 
cardiovasculaire aandoening krijgen voor ze 55 jaar 
oud zijn.     

De geniepigheid van familiale hypercholesterolemie!

Ondanks de zeer hoge cholesterolgehalten vanaf de 
geboorte, blijft FH jarenlang onmerkbaar en zonder 
symptomen, om zich dan plots met een zwaar incident 
(infarct, CVA, overlijden…) te manifesteren, als de 
spreekwoordelijke donderslag bij heldere hemel. De 
getroffen personen vermoeden niets, hebben een 
normaal lichaamsgewicht en een gewone manier van 
leven, voelen geen enkel symptoom tot het drama 
toeslaat. Die "geniepigheid" van FH verklaart waarom 
de aandoening in de courante praktijk zo moeilijk te 
diagnosticeren valt.

Wie zou er immers aan denken iemands cholesterol 
te meten vóór diens 30ste levensjaar? En toch is dat 
wat zo vroeg mogelijk moet gebeuren in families 
waar zich in de loop der generaties bij herhaling veel 
hart- en vaatproblemen voordoen (en vooral als dat 

op jonge leeftijd gebeurt) of als er al familieleden zijn 
bij wie hoge cholesterolwaarden zijn gevonden. 

Hoe beter omgaan met FH?

Het cholesterolgehalte meten volstaat! Het moet 
alleen op tijd gebeuren, indien mogelijk als men 
nog geen 20 jaar oud is. Is het cholesterolgehalte 
hoog, dan zullen criteria zoals de cardiovasculaire 
voorgeschiedenis van de familie, cholesterolophoping 
die zichtbaar is aan het oog (arcus lipoides) of 
voelbaar aan de pezen (meer bepaald de achillespees, 
men spreekt dan van peesxanthomen) de richting 
van de diagnose helpen te bepalen, eventueel te 
bevestigen met een genetische test. 

Figuur 3. Arcus lipoides en peesxanthomen bij familiale 
hypercholesterolemie. De cholesterolgehaltes zijn 
vanaf de geboorte zo hoog dat het cholesterol 
zich ophoopt op ongewone plaatsen zoals rond 
de irissen van de ogen en op de pezen (voorbeeld: 
achillespezen en de strekpezen op de rug van de 
handen). 

Daarna zal het voorschrijven van doeltreffende 
en makkelijk toegankelijke behandelingen, vanaf 
tienjarige leeftijd en soms nog vroeger, veel drama's 
voorkomen. Want, en dat is goed nieuws voor, 
nochtans een genetische aandoening, in tegenstelling 
tot de meeste andere genetisch bepaalde ziekten 
zijn er behandelingen voor! Die bestaan uit het 
voorschrijven van statine, vaak in combinatie met 
ezetimib, twee geneesmiddelen die al meer dan 
20 jaar gebruikt worden om hypercholesterolemie 
te behandelen in de hele bevolking. Hun 
werkingsprincipe en hun doeltreffendheid zijn dus 
welbekend. Een statine verlaagt de productie van 
cholesterol, ezetimib vermindert de opname van 
cholesterol door de darm. Uit studies die sinds de 
jaren 1990 in Nederland worden verricht, blijkt 
dat men het hoog cardiovasculair risico van deze 
patiënten compleet kan uitschakelen door het 
cholesterolgehalte te normaliseren vanaf tien jaar.

Bedoeling is een LDL-cholesterolgehalte van minder 
dan 135 mg/dl vóór men 18 is, om deze patiëntjes op 
dezelfde lijn te krijgen als hun leeftijdgenoten. Wordt 
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de diagnose later gesteld, op volwassen leeftijd, dan 
is de richtwaarde voor LDL-cholesterol lager (minder 
dan 70 mg/dl) om de achterstand in te halen en de 
letsels te corrigeren die er in de loop der jaren al 
gekomen zijn.

Figuur 4. Waarom kan men familiale 
hypercholesterolemie maar beter zeer vroeg 
behandelen?

Blootstelling aan een zeker cholesterolgehalte in het 
bloed heeft een cumulatief effect ("cholesterol-jaar" 
genoemd). Die ophoping concretiseert zich door 
geleidelijke verdikking van de slagaderwanden en 
de vorming van atheroomplaques. Wanneer ze een 
zeker niveau bereikt (het kritieke niveau, dat ook 
met de andere risicofactoren samenhangt) kan dat 
uiteindelijk leiden tot een cardiovasculair incident 
(door het afbreken van plaques, met emboolvorming 
of trombose op de plaats waar dat gebeurt). Iemand 
met een laag LDL-cholesterolgehalte (< 115mg/
dl) bereikt dat kritieke niveau op 75-jarige leeftijd. 
Bij iemand met een zeer hoog cholesterolgehalte 
(bijvoorbeeld 230mg/dl zoals bij FH) wordt dat 
niveau op een veel lagere leeftijd bereikt. Doordat 

de ophoping vroeger begint, zal een behandeling die 
pas op 45-jarige leeftijd start het leven maar enkele 
jaren verlengen. Begint men er  op tienjarige leeftijd 
mee, dan is er hoop op dezelfde levensverwachting 
als elke andere persoon.

Bij volwassenen die al een cardiovasculaire 
aandoening hebben gehad, moet de richtwaarde 
uiterst laag zijn (<55 mg/dl). Bij patiënten van wie 
het cholesterolgehalte nog te hoog blijft ondanks 
optimale en goed verdragen dosissen statine 
en ezetimib, kan men ook een bijzonder soort 
geneesmiddel toevoegen, dat zeer doeltreffend is en 
veel zekerheid geeft: monoklonale antistoffen tegen 
het eiwit PCSK9 (REPATHA® of PRALUENT®), een 
eiwit dat interfereert met de expressie van de LDL-
receptoren op het oppervlak van onze cellen. Deze 
behandelingen gebeuren met onderhuidse injecties 
die men zichzelf om de twee weken toedient.

Conclusies

Familiale hypercholesterolemie is een vaak 
voorkomende genetische aandoening die verband 
houdt met een zeer hoog cholesterolgehalte en een 
vroegtijdig cardiovasculair risico. Het goede nieuws 
is dat ze makkelijk te behandelen is, maar het is van 
belang heel vroeg voor complicaties optreden te 
starten. Wordt bij iemand de diagnose gesteld, dan 
is het belangrijk die informatie te verspreiden binnen 
de familie. Zolang FH te weinig gediagnosticeerd 
en te weinig behandeld wordt, zullen hele families 
nodeloos blijven lijden aan vroegtijdige morbiditeit en 
mortaliteit door hartkwalen. Met zeer doeltreffende 
en volstrekt doenbare middelen om de diagnose van 
FH te stellen en de ziekte te behandelen, zou deze 
kringloop van vroegtijdige overlijdens voorgoed 
stopgezet kunnen worden.

V
vraag/antwoord 

IK HEB EEN VRAAG

Bij wie is een genetische test dan nodig? 

Dat is uiteraard een heikele vraag, met een 
antwoord dat bovendien evolueert aangezien de 
cardiovasculaire genetica in volle ontwikkeling is. 
Door de explosie van de kennis op dit gebied en door 
de ontwikkeling van de sequentiëringstechnieken 
krijgt genetica tegenwoordig binnen de cardiologie 
een almaar belangrijker plaats in de klinische 
realiteit. Het is uw arts die het met u over uw 
medische en familiale situatie moet hebben en die 
samen met u moet uitmaken of een genetische test 
opportuun is om te meten hoe zwaar de erfelijke 
factor doorweegt. Daartoe zal de arts u naar een 
geneticus verwijzen (of naar een cardiogeneticus 
in het geval van hart- en vaataandoeningen). Die 

zal u een gespecialiseerde raadpleging voorstellen 
om u nauwkeurig te informeren over wat u van een 
genetische test mag verwachten, wat de grenzen zijn, 
de potentiële implicaties voor uzelf, uw naaste familie 
en misschien zelfs voor toekomstige generaties. Dat 
is wat men een genetische counseling noemt: een 
gespecialiseerde raadpleging omtrent genetische 
analyses. Het recht om te weten (of niet te weten) 
is een realiteit voor de patiënt en diens naaste 
familie, en pas na een genetische counseling en het 
verkrijgen van toestemming met kennis van zaken 
mag een genetische test verricht worden. Bovendien 
moet daarbij het kader van de analyse en de wens 
van de patiënt afgebakend worden en dient men de 
noodzakelijke vertrouwelijkheid te eerbiedigen.
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zij steunen ons

Recent heeft de Koninklijke kring van Belgische 
verzekeraars beslist om de missie van onze 
organisatie te steunen.  Wij mochten een cheque 
van 4000€ ontvangen.  Deze kring, die een groot 
aantal verzekeraars verenigd, vond het belangrijk om 
ons te steunen in onze strijd tegen cardio- vasculaire 
ziekten tijdens de COVID crisis.

Wij danken hen van harte voor hun gul gebaar en 
we bevestigen hierbij dat dankzij hun steun, de 
Belgische Cardiologische Liga met succes zijn acties 
van preventie en screening van cardio- vasculaire 
ziekten zal kunnen voortzetten.

Wanneer het hart van een naaste, een partner, zonder 
enige medische voorgeschiedenis of aanwijzing, 
plots stopt met slaan blijf je als nabestaande niet 
alleen met veel onbegrip en verdriet maar vaak ook 
met veel onbeantwoorde vragen achter.  

Elke dag opnieuw worden mensen daarmee 
geconfronteerd.  Informeren en sensibiliseren is 
heel belangrijk, maar evenzeer is het belangrijk om 
verder onderzoek te verrichten. Om antwoorden te 
bieden op de vele onbeantwoorde vragen en door 
preventie te voorkomen dat het morgen iemand 
anders overkomt.

Daarom steun ik het werk van de Belgische 
Cardiologische Liga en heb ik, ter nagedachtenis 
aan mijn echtgenote Marian, de gasten op mijn 
verjaardagsfeest uitgenodigd om een gift te doen 
ten voordele van de Liga.   Ik was blij dat vele gasten 
op deze uitnodiging zijn ingegaan. Dank zij de Cardio 
Liga kreeg elke aanwezige nuttige brochures en info 

mee, samen met een oproep om goed voor zichzelf 
en hun hart te zorgen

Marc

Wij danken Marc en zijn gasten van harte  voor hun 
generositeit.

De Commute Smart Group is een initiatief van BASF 
Innovation Center. Deze werkgroep zet in op veilig 
gedrag in het verkeer en motiveert de collega’s om 
op een duurzame manier naar het werk te komen. 
Zij mobiliseerden in september 2021 verschillende 
medewerkers om mee te fietsen voor het goede 
doel. Dit jaar fietsen zij een bedrag van 1845 euro bij 
elkaar voor de Belgische Cardiologische Liga.

Wij danken de Commute Smart Group van harte 
voor hun steun aan de Liga en wensen hen proficiat 
met het prachtig initiatief,  regelmatig fietsen helpt 
bovendien hart- en vaatziekten te voorkomen!

Indien u ons wenst te steunen, aarzel dan niet om uw ideeën en initiatieven met 
ons te delen.
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VOOR 6-8 STUKKEN

VOORBEREIDING 15 MIN

KOOKTIJD 30 MIN

EENVOUDIG

€€€

• 200 g pure chocolade

• 5 cl melk

• 1 eigeel omega 3

• 4 el rietsuiker

• 1 kl kardemompoeder

• 1 kl kaneel

• 2 el bloem

• 6 eiwitten

• 1 kl boter

Garnituur:

• enkele physalisbessen

1. Verwarm de oven voor op 180°C.

2. Breek de chocolade in stukken. Laat hem smelten 

in de microgolfoven gedurende 3 minuten (750 

W).

3. Meng de chocolade met de melk.

4. Klop het eigeel op met de suiker en voeg het 

chocolademengsel toe. Voeg kardemom en 

kaneel toe. Doe er dan de bloem bij en roer goed 

om.

5. Klop het eiwit stevig op. Spatel het, beetje bij 

beetje, voorzichtig onder het chocolademengsel.

6. Bestrijk een springvorm met een beetje boter.

7. Giet het deeg in de vorm.

8. Bak gedurende 30 minuten in de oven.

9. Laat afkoelen. Haal de taart uit de vorm en leg ze 

op een bord.

10. Snijd ze in gelijke stukken. Garneer met de 

physalis.

+ Lekker gezond: met dit dessert gaan gezondheid en gastronomie hand in hand. Met minder dan 200 kcal 
en 10 g vetten per portie is dit een vetarm dessert. Kaneel heeft als bijzondere eigenschap dat het een 
duwtje geeft aan het organisme om suikers te verteren.

aan tafel!

ZACHT 
CHOCOLADE-

GEBAK MET 
KARDEMOM

E 190 kcal/627 kJ -  E.W. 8.9 g  - V. T. 9.1 g -  V.V. 5.8 g - K 21 g - V 1,8 g - Ch 4 mg

+ Smaakt uitstekend met een coulis van mango, frambozen of een vanilleroom.
+ Variante: in een microgolfoven met ‘crisp’ functie kan de taart in de hoge ‘crispvorm’ worden gebakken. 
Reken 9 minuten op ‘crisp’-stand.


