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Inn dit proefschrift worden de genetische aspecten, klinische uitkomsten en praktische 

implicatiess beschreven van het genetische bevolkingsonderzoek op Familiaire 

Hypercholesterolemiee (FH) in Nederland. Dit landelijk onderzoek is gestart in 1994 en 

wordtt sindsdien uitgevoerd door de Stichting Opsporing Erfelijk Hypercholesterolemie 

(StOEH).. Het onderzoek richt zich de identificatie van FH patiënten in de presymptomatische 

fasee van de aandoening, teneinde het aanbieden van behandeling mogelijk te maken. Het 

uiteindelijkee doel is het risico op hart- en vaatziekten (HVZ) bij FH patiënten te verminderen 

doorr vroegtijdige en effectieve lipidenverlagende therapie. De basis van het opsporings-

programmaa wordt gevormd door stamboomonderzoek en DNA-diagnostiek. 

Deell  1 van dit proefschrift beschrijft de achtergronden en de wetenschappelijke basis 

voorr het genetische bevolkingsonderzoek op FH. Hier wordt het concept van een genetisch 

bevolkingsonderzoekk door actief familieonderzoek geïntroduceerd. In deel II  worden 

dee klinisch uitkomsten van het bevolkingsonderzoek op FH en de daarop volgende 

behandelingg beschreven. Deel II I  is gewijd aan de praktische implicaties van het 

bevolkingsonderzoek. . 

Deell  1: Genetische aspecten 

Familiairee hypercholesterolemie (FH) is een erfelijke aandoening veroorzaakt door een 

afwijkingg in de receptor op celwand voor het low-density lipoprotein (LDL), het 

belangrijkstee transporteiwit voor cholesterol in hett plasma. In Europa heeft ongeveer 1 

opp de 500 personen de heterozygote vorm van de aandoening, waarmee het de meest 

voorkomendee potentieel letale, erfelijke aandoening is. Bij de heterozygote vorm van 

FHH functioneert slechts 50% van de LDL receptoren en wordt het LDL-cholesterol (LDL-

C)) minder snel uit de circulatie opgenomen. Het LDL-C verhoogt daardoor met een 

factorr 2 a 3 (9-14 mmol/1). De homozygote vorm van FH, waarbij het LDL-C wel 6 tot 

100 keer hoger kan zijn dan de normale waarde, komt met ongeveer 1:1.000.000 in Europa, 

veell  minder frequent voor. 
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FHH wordt veroorzaakt door mutaties in het LDL-receptorgen. In hoofdstuk één wordt 

eenn overzicht gegeven van de verschillende mutaties in het LDL receptor gen die in 

Nederlandd voorkomen. Mutatie-onderzoek met behulp van de Denaturing Gradient Gel 

Electrophoresiss (DGGE) methode en 'sequencing', leidde er toe dat 159 verschillende 

afwijkingenn van het LDL-receptor gen werden gevonden in een groep van 1641 klinisch 

gediagnosticeerdee FH patiënten. Zesenzestig procent van de bij het bevolkingsonderzoek 

betrokkenn FH index patiënten was belast met één van de negen meest voorkomende FH 

mutaties.. Van deze negen werden er vier met een relatief hoge frequentie gevonden in 

bepaaldee regio's in Nederland. De overige mutaties werden steeds bij één enkele FH patiënt 

vastgesteld,, en vormt 22,2% van het totale, al geanalyseerde patiëntencohort. Op dit moment 

zijnn meer dan 600 verschillende gen mutaties voor FH beschreven. Echter, de lijst van 

voorkomendee mutaties verschilt aanzienlijk per bevolking. Inzicht in alle in een bevolking 

voorkomendee LDL receptor-gen mutaties, is dan ook een belangrijke voorwaarde voor de 

implementatiee van een landelijk genetisch bevolkingsonderzoek op FH. 

Sindss de opheldering van het cholesterol metabolisme door Brown en Goldstein zijn er 

veell  studies verricht naar de relatie tussen de FH mutatie en de klinische (fenotype) 

expressiee van de aandoening. In hoofdstuk 2 wordt een analyse en een evaluatie beschreven 

vann het effect van de schillende mutaties van het LDL receptor-gen op de hoogte van het 

lipoproteïnegehaltee en op het cardiovasculaire risico. Uit de resultaten van eerdere studies 

viell  niet af te leiden of de gevonden verschillen in lipoproteïnen en het risico op hart- en 

vaatziektenn (HVZ) werden veroorzaakt door verschillende LDL-receptor mutaties of 

doorr andere familiaire factoren. Daardoor kon eveneens de relatie tussen de verschillende 

LDLL receptor mutatie-klassen, de hoogte van de lipoproteïnen en het risico op HVZ nog 

niett worden opgehelderd. Het Nederlandse bevolkingsonderzoek op FH bood echter 

well  de gelegenheid om, na uitsluiting van de index families, in een unieke cohort de 

relatiee tussen geno- en fenotype te bestuderen, zonder selectiebias op HVZ. In een groep 

vann 399 patiënten met verschillende FH mutaties werden significante verschillen gevonden 

inn het gemiddelde plasma LDL-C. Het type mutatie bleek geen invloed te hebben op de 

hoogtee van het plasma high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C). FH patiënten hadden 

8,55 keer vaker HVZ vergeleken met hun niet aangedane bloedverwanten. (RR 8,54, 95% 

Cll  5,29-13,80), maar het risico op HVZ bij de diverse typen mutaties was duidelijk 

verschillend.. De N543H/2393del9 (FHHauwert) mutatie liet een minder grote toename van 

hett HVZ risico zien, in vergelijking met de andere 'non-null allele' mutaties (P < 0,0001). 
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Naa uitsluitin g van de families met deze mutatie, werd met betrekking tot de hoogte van 

hett  gemiddelde plasma LDL-C en het risico op HVZ géén significant verschil meer 

gezienn tussen de 'null alleles' en de andere mutaties. De conclusie was dat de verschillende 

LDL-receptorr  mutaties slechts voor  een deel de variatie in plasma LDL- C en het 

cardiovasculairee risico in FH kunnen verklaren. Additionele (tot op heden niet bekende) 

familiair ee risicofactoren leveren een belangrijke bijdrage aan het uiteindelijk e risico op 

HVZ,, onafhankelijk van de plasma lipiden en lipoproteïnen. 

Inn hoofdstuk drie worden de resultaten van de eerste 5 jaar  van het (experimentele) 

landelijke,, genetische screeningsprogramma op FH beschreven. In deze periode werden 

54422 bloedverwanten van 237 personen met FH onderzocht; 2039 van hen bleken drager 

tee zijn van een LDL receptor-gen mutatie. Ongeveer  8 van de gemiddeld 20 familieleden 

diee via één indexpatiënt werden opgespoord en onderzocht, was erfelijk belast met FH 

(37%).. De combinatie van familieonderzoek en DNA diagnostiek bleek een zeer  effectieve 

methodee bij  het opsporen van patiënten met hypercholesterolemie. De meeste van de 

geïdentificeerdee patiënten stelden zich onder  behandeling en startten met cholesterol-

verlagendee therapie om het risico op vroegtijdige HVZ te verlagen. Daarnaast toonden 

wee aan dat FH frequent wordt 'onder'-gediagnosticeerd en dat veel van de patiënten bij 

wiee FH eerder  klinisch was vastgesteld onvoldoende werden behandeld. Tien procent 

vann de mogelijke deelnemers weigerde genetisch onderzoek, hoofdzakelijk vanwege de 

angstt  voor  mogelijke nadelige sociale gevolgen op het gebied van werk en verzekeringen. 

Inn dit hoofdstuk wordt verder  een vergelijking gemaakt tussen de klassieke methode van 

cholesterolmetingg en het nieuwe screeningsinstument, DNA diagnostiek, bij  het vaststellen 

vann de diagnose FH. Naderee analyse liet zien dat bij  18% van zowel de dragers als van 

dee niet-dragers, een verkeerde diagnose zou zijn gesteld wanneer  de 90̂  percentiel van 

hett  totaal cholesterol (voor  leeftijd en geslacht) in de Nederlandse bevolking zou zijn 

gebruiktt  als diagnostisch criterium . 

Inn het laatste hoofdstuk van het deel I  {hoofdstuk 4% wordt een overzicht gegeven van de 

huidigee mogelijkheden voor  identificatie, diagnostiek en behandeling van FH. Er  wordt 

inn beargumenteerd dat de vroegtijdige diagnose van FH zo belangrijk is, vanwege het 

hogee risico op de ontwikkeling van HVZ, zelfs bij  afwezigheid van andere risicofactoren 

enn dat de DNA diagnostiek het beste instrument is voor  zowel het vaststellen van de 

diagnosee FH als voor  familieonderzoek. De uitdaging bij  het tijdi g instellen van de 
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behandelingg van FH is gelegen in het voorkomen van vroegtijdige coronair atherosclerose. 

Statiness worden beschouwd als therapie van eerste keuze voor de verlaging van het plasma 

LDL-C,, vanwege de effectieve werking, en de doorgaans goede verdraagbaarheid, maar 

tevenss omdat bewezen is dat bij gebruik een duidelijke reductie van de cardiovasculaire 

morbiditeitt en mortaliteit optreedt. 

Ookk hier wordt duidelijk aangetoond dat de aandoening wordt ondergediagnosticeerd. 

Hett hoofdstuk eindigt met de aanbeveling dat, nu het succes van doelgerichte screenings-

programma'ss voor de identificatie van nieuwe FH patiënten is vastgesteld, de tijd is 

aangebrokenn dat/het de beurt is aan de regeringen en ministeries van volksgezondheid de 

verantwoordingg op zich nemen dergelijke programma's op een grotere schaal te 

implementeren. . 

Deell  II : Klinische uitkomsten 

Mett de introductie van de 3-hydroxy-3-methylglutaryl co-enzyme A reductase remmers 

(statines),, behoort adequate behandeling van FH patiënten tot de mogelijkheden. Sterker 

nog,, het is inmiddels duidelijk geworden dat agressieve verlaging van het plasma (LDL) 

cholesteroll  bij deze patiënten er zelfs toe kan leiden dat er verbetering optreedt van de 

afwijkingenn in de arteriële vaatwand terwijl de behandeling goed wordt verdragen en 

veiligg is. Bij FH patiënten is levenslange behandeling met lipidenverlagende medicijnen 

aangewezen.. Voor het behalen van lage plasma LDL-C gehaltes zijn vaak hoge doseringen 

off  is een combinatie van geneesmiddelen nodig, wat weer een matige therapietrouw tot 

gevolgg kan hebben. Teneinde een accurate beoordeling van de effectiviteit van een 

nationaall  genetisch bevolkingsonderzoek is dan ook noodzakelijk de therapeutische 

doelenn langdurig te evalueren. Om die reden hebben we een grootschalige evaluatiestudie 

opgezett twee jaar nadat de diagnose FH werd gesteld. 

Dezee studie wordt beschreven in hoofdstuk 5 van dit proefschrift. Het percentage patiënten 

datt behandeling onderging steeg van 37,6% ten tijde van de screening, tot 92,5% na één 

jaarr en daalde licht naar 86% twee jaar na screening. Gedurende de evaluatieperiode 

staaktenn 6% van alle patiënten hun medicatie en 12% van de onbehandelde patiënten 

starttee - om diverse redenen - nooit met medicatie. Overigens bleek dat in de meeste 

gevallenn te zijn op advies van de behandelende arts. De gemiddelde daling van het plasma 

LDL-CC in voorheen onbehandelde patiënten bedroeg 30% (van 219 tot 153 mg/dl), terwij 1 
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bijj  diegene die al onder  behandeling waren nog een additionele verlaging werd gezien 

vann 12% (van 195 tot 175 mg/dl). De resultaten van deze studie toonden aan dat de 

meerderheidd van de patiënten twee jaar  na het stellen van de diagnose behandeling 

onderging,, dat zij  positief oordeelden over  het bevolkingsonderzoek, maar  en lieten zien 

datt  met de verlaging van plasma cholesterolwaarden nog niet de nationaal en internationaal 

gesteldee doelen van behandeling werden bereikt. 

Klinischee studies waaruit bleek dat een groter  daling van het LDL- C gehalte zou leiden 

tott  een sterkere daling van cardiovasculaire aandoeningen, leidden tot het instellen van 

eenn 'agressieve' LDL- C behandelmethode voor  hypercholesterolemie. Dit resulteerde 

inn een sterke stijging van het gebruik van de hoogst geregistreerde dosis van de diverse 

statines,, vooral onder  patiënten met het grootste risico. Echter, gegevens over  de 

effectiviteitt  en veiligheid van dergelijke doses in de dagelijkse poliklinische praktij k 

zijnn schaars. In hoofdstuk 6 evalueren wij  deze effectiviteit en veiligheid van de maximale 

dosiss van simvastatine, 80 mg, in patiënten met FH. In een retrospectieve cohortstudie 

bestudeerdenn wij  de gegevens van 74 opeenvolgende FH patiënten, die waren verwezen 

naarr  de Amsterdamse Universitaire Lipidenpolikliniek , nadat zij  tenminste 3 maanden 

werdenn behandeld met simvastatine 80 mg. Het bleek dat in deze niet-gecontroleerde 

poliklinischee setting, simvastatine 80 mg goed werd verdragen en dat sterke dalingen 

vann het LDL-C , totaal cholesterol en van de triglyceriden optraden naast een duidelijk e 

stijgingg van het HDL-C. Deze veranderingen van de lipoproteïnen waren minder  groot 

dann werd gerapporteerd uit de grote gecontroleerde, gerandomiseerde onderzoeken met 

dezelfdee geneesmiddelendosis, mogelijk is dit te wijten aan een lagere therapietrouw bij 

onzee groep patiënten. 

Eenn kosteneffectiviteitanalyse van een grootschalig bevolkingsonderzoek is belangrijk. 

Dergelijkee onderzoeken verdienen financiering uit publieke middelen als blijk t dat er  sprake 

iss van 'good value for  money'. Wij  rapporteren de uitkomsten van een dergelijke 

kosteneffectieveitsstudiee van het huidige genetische bevolkingsonderzoek in hoofdstuk 7. 

Dezee studie betrof een unieke samenwerking met een Londense onderzoeksgroep, bekend 

vanwegee hun expertise op het gebied van kosteneffectiviteitstudies gebaseerd op 

verschillendee screeningsmodellen voor  FH. De gegevens van het Nederlandse bevolkings-

onderzoekk uit het jaar  2000 werden gebruikt voor  bepaling van de totale uitgave, het aantal 

onderzochtee personen, dragerschap- en medicatiestatus van de onderzochten. De gegevens 
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werdenn aangevuld met die van de Simon Broome Registry database (UK). De aldus 

berekendee kosteneffectiviteit van het Nederlandse bevolkingsonderzoek op familiaire 

hypercholesterolemiee liet een kostprijs van ongeveer 8.700 Euro per gewonnen levensjaar 

zien.. In vergelijking met diverse andere interventies, die worden gefinancierd met publieke 

middelen,, is dit 'good value for money'. De gevonden resultaten bleken goed bestand te 

zijnn tegen veranderingen in de verschillende parameters, welke werden gebruikt in het 

model.. Geconcludeerd werd dat op basis van de beschikbare bewijzen, genetische 

screeningg van bloedverwanten van FH patiënten duidelijk kosteneffectief is. De 

gezondheidswinstt zou hoger kunnen zijn indien meer patiënten de bewezen effectieve 

dosiss van statines zouden krijgen voorgeschreven na de screening. 

Deell  III : Praktische implicaties 

Ditt deel is gewijd aan de praktische implicaties van het genetische bevolkingsonderzoek 

opp FH. Een belangrijk vraagstuk daarbij bleek de screening van minderjarigen. Informatie 

overr de mening van ouders over het genetisch testen op FH bij hun jonge kinderen was 

niett beschikbaar. Geslacht, dragerschapstatus, opleidingsniveau en kerkelijke gezindte 

zijnn factoren waarvan bekend is, dat deze van invloed zijn op de houding van familieleden 

tenn opzichte van genetische screening bij kinderen voor andere aandoeningen. Wij kozen 

ervoorr gebruik te maken van een beslismodel gebaseerd op de volgende 4 factoren: 

informatie,, ervaring, verwachting en emotie. Het doel van de studie in hoofdstuk 8 was 

dee mening van ouders over het genetische testen op FH bij hun kinderen te achterhalen 

enn om inzicht te krijgen in de factoren die van invloed konden zijn op de uiteindelijke 

ouderlijkee beslissing. De studie liet zien dat 87,1% van de ouders in FH families hun 

kinderenn een genetische test wilden laten ondergaan. Dit in tegenstelling tot de mening 

vann ethici, die stellen dat kinderen niet aan genetische screeningprogramma's mogen 

deelnemen.. De meeste ouders gaven aan dat informatie de belangrijkste factor was in 

hett beslisproces. Uit de multivariaatanalyse bleek, dat de factor emotie uit het beslismodel 

dee enige voorspellende factor was. De factoren informatie, ervaring en verwachting 

vertoondenn geen significatie relatie met de uiteindelijke beslissing. Deze gegevens laten 

zienn dat de beslissing door ouders minder rationeel wordt genomen dan zij denken. 

Dezee innovatieve methode van opsporing kan model staan voor genetisch bevolkings-

onderzoekk in het algemeen. Naar verwachting zullen de komende jaren meer van dergelijke, 

voorspellendee programma's mogelijk worden. Met het oog daarop is een nadere evaluatie 
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vann alle aspecten van het huidige bevolkingsonderzoek van belang. De knelpunten die 

doorr de jaren heen gesignaleerd zijn, zijn vooral interessant en leerzaam voor hen die zich 

mett dit onderwerp bezighouden in het kader van preventie, patiëntenzorg, verzekeringen 

enn vanuit een algemeen beleidsperspectief. Deze onderwerpen komen aan de orde in 

hoofdstukhoofdstuk 9. Het hoofdstuk eindigt met de conclusie dat op het gebied van genetische 

screeningg in Nederland al veel is bereikt. Toch blijken er nog een aantal knelpunten te zijn, 

zoalss ondermeer: het ontbreken van reguliere financiering van genetisch bevolkingsonderzoek, 

dee afwezigheid van een toetsingskader en het ontbreken van regulier toezicht op genetisch 

bevolkingsonderzoek.. Daarnaast blijkt dat, na genetische screening, personen problemen 

kunnenn ondervinden op het gebied van verzekeringen. Deze knelpunten beperken op dit 

momentt nog de brede uitvoering van genetisch bevolkingsonderzoek en verdienen op korte 

termijnn een oplossing. 
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