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Publiekssamenvatting

Tussen 1994 en 2014 is bij families in Nederland onderzocht of er sprake is van
de erfelijke vetstofwisselingsstoornis Familiaire Hypercholesterolemie (FH). Deze
aandoening kan een verhoogd cholesterol veroorzaken, maar kan effectief
worden behandeld als het tijdig wordt ontdekt. Op die manier kan vroegtijdig
overlijden worden voorkomen. Dankzij dit onderzoek zijn in 20 jaar tijd 28.000
patiënten met FH opgespoord. Sinds januari 2014 is de betrokkenheid van de
overheid bij de opsporing van FH stopgezet; van meet af was duidelijk dat dit
onderzoek tijdelijk van aard was. In onderliggend rapport staat beschreven hoe
het onderzoek tussen 1994 en 2014 is georganiseerd en wat de resultaten ervan
zijn.
Vanaf 2004 is de opsporing van FH georganiseerd binnen een landelijk
bevolkingsonderzoek, dat via het ministerie van VWS subsidie ontving. Vanaf
2006 trad het RIVM hiervoor op als regisseur, was de Stichting Onderzoek
Erfelijke Hypercholesterolemie (StOEH) verantwoordelijk voor de uitvoering van
het programma en voerde het AMC het DNA-onderzoek uit. Van het aantal
opgespoorde patiënten zijn er 15.000 getraceerd tussen 2004 en 2014, de
periode waarin het onderzoek als een bevolkingsonderzoek was georganiseerd.
Daarmee heeft het bevolkingsonderzoek een aanzienlijke bijdrage geleverd aan
de preventie van hart- en vaatziekten. Bovendien is sinds 1994 veel kennis en
ervaring verzameld op het gebied van FH en de opsporing van FH-patiënten.
Als een FH-patiënt niet wordt behandeld, is de kans dat deze vroegtijdig
overlijdt door hart en vaatziekten vier keer hoger dan bij iemand zonder FH. Het
bevolkingsonderzoek naar FH bestond uit een cholesterolmeting en DNAdiagnostiek bij familieleden van patiënten bij wie FH was geconstateerd
(zogeheten indexpatiënten). Sinds januari 2014 zet de stichting LEEFH de
opsporing van patiënten met FH voort.
Kernwoorden: Familiaire Hypercholesterolemie, FH, Bevolkingsonderzoek ,
Erfelijke vetstofwisselingsstoornis
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Abstract

Between 1994 and 2014, various families in the Netherlands were tested for
Familial Hypercholesterolaemia (FH), a hereditary disorder of lipid metabolism.
While this disorder can produce elevated cholesterol levels, it can be effectively
treated if it is detected in time. Such timely treatment can prevent premature
death. This screening programme has traced 28,000 FH patients over the past
20 years. Government involvement in tracing FH terminated in January 2014.
From the very beginning, it was clear that this was only a temporary screening
programme. The present report describes how the programme was organised
between 1994 and 2014, and gives details of the results obtained.
From 2004 onwards, tracing FH took place in the context of a national screening
programme, which was subsidised by the Ministry of Health, Welfare and Sport.
From 2006 onwards, the National Institute for Public Health and the
Environment (RIVM) took over as the directing authority on behalf of the
Ministry, while the Foundation for Tracing Familial Hypercholesterolaemia
(StOEH) was responsible for carrying out the programme, and the AMC carried
out DNA testing. Fifteen thousand patients were traced between 2004 and 2014,
the period in which this programme took the form of a screening programme. In
this way, the screening programme has made a significant contribution to the
prevention of cardiovascular disease. In addition, since 1994, a great deal of
knowledge and experience has been acquired in the field of FH and in tracing FH
patients.
The risk of premature death from cardiovascular disease is four times greater for
untreated FH patients than it is for those who do not suffer from FH. The FH
screening programme consisted of a cholesterol measurement and a DNA
diagnosis in relatives of patients who had been diagnosed with FH (probands or
index cases). Since January 2014, the tracing of FH patients has been continued
by the LEEFH foundation.
Keywords: Familial Hypercholesterolaemia, FH, National screening programma,
Hereditary disorder of lipid metabolism
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Inleiding
Op 1 januari 2014 is de overheidsbetrokkenheid bij de opsporing van Familiaire
Hypercholesterolemie (FH), binnen het bevolkingsonderzoek, gestopt. Dit
verslag bestaat uit een terugblik op 20 jaar FH-opsporing en een vastlegging
van wat er in die periode is gebeurd, gedaan en bereikt.
Vanuit verschillende invalshoeken wordt beschreven hoe de landelijke
coördinatie van het onderzoek naar FH tussen 1994 en 2014 vorm kreeg. Hoe is
het onderzoek ontstaan? Wat waren de belangrijkste momenten in de historie
van het onderzoek? En hoe was de opsporing van FH-patiënten georganiseerd
binnen het bevolkingsonderzoek? Ook is er aandacht voor de ontwikkelingen
door de jaren heen, de resultaten in cijfers en de lessen die geleerd zijn. Tot slot
wordt stilgestaan bij de opsporing van FH in de toekomst.

Wat is FH?
FH is een erfelijke vetstofwisselingsstoornis. FH patiënten hebben een verhoogde
plasma-LDL-cholesterolconcentratie in het bloed, waardoor de LDL-deeltjes zich
ophopen in de wanden van bloedvaten en het proces van artherosclerose
(aderverkalking) bevorderd wordt.
FH wordt veroorzaakt door een kleine afwijking in het DNA (voornamelijk in het
LDL-receptor gen of APOB gen, in de loop der jaren zijn er meer dan 600
afwijkingen ontdekt).1 FH is een dominant overervende aandoening (de kans dat
een eerstegraads familielid het óók heeft, ligt op 50%).
De kans op vroeg overlijden ten gevolge van hart en vaatziekten is onder
dragers van een genmutatie voor FH een factor vier hoger dan voor de
algemene bevolking. Gemiddeld is de levensverwachting, buiten behandeling,
ongeveer tien jaar korter.2 3
Door vroegtijdige ontdekking, is vroege behandeling van FH mogelijk.
Behandeling met medicijnen en een gezonde leefstijl kunnen hart- en
vaatziekten voorkomen.
Tot 2013 werd aangenomen dat de prevalentie van een FH-mutatie in Nederland
1 op 400 is.4 Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de prevalentie
waarschijnlijk hoger is, ongeveer 1 op 240.5

1

Kusters DM, Huijgen R, Defesche JC, e.a. Founder Mutations in the Netherlands: geographical distribution of
the most prevalent mutations in the low-density lipoprotein receptor and apolipoprotein B genes. Neth Hearth J
2011; 19:175-182
2
Gezondheidsraad. Familiaire hypercholesterolemie en de Wet op de medische keuringen. Publicatienr.
2001/26. Den Haag: Gezondheidsraad, 2001
3
Marks D, Wonderling D, Thorogood M, e.a. Screening for hypercholesterolemia versus case finding for
familial hypercholesterolaemia: a systematic review and cost-effectiveness analysis. J Health Technol
Assess 2000; 4(29): 1-123.
4
Defesche JC, Kastelein JJ. Molecular epidemiology of familial hypercholesterolaemia. Lancet 1998; 352: 16434.
5
Sjouke B, Kusters DM, Kindt I, e.a. Homozygous autosomal dominant hypercholesterolaemia in the
Netherlands: prevalence, genotype-phenotype relationship, and clinical outcome. Eur Heart J 2014, 28 feb EPub
DOI: 10.1093
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Wat hield het bevolkingsonderzoek naar FH in?
Het bevolkingsonderzoek FH had tot doel mensen met FH op te sporen. Het
bevolkingsonderzoek startte als een met FH gediagnostiseerde patiënt
(indexpatiënt) vanuit de zorg werd gemeld. Door complexe DNA-diagnostiek
(waarbij alle genmutaties die met FH te maken kunnen hebben worden
geanalyseerd) is bij deze indexpatiënt vastgesteld van welke mutatie sprake is.
Binnen het bevolkingsonderzoek werden familieleden opgespoord van deze
indexpatiënten. Aan een indexpatiënt werd gevraagd of familieleden benaderd
mochten worden in het kader van het bevolkingsonderzoek. Als de betreffende
familieleden nog niet bekend waren binnen het bevolkingsonderzoek, kregen zij
het bevolkingsonderzoek aangeboden. Zij beslisten zelf of zij wel of niet
deelnamen.
Vervolgens werd een afspraak gemaakt voor een bezoek door de Genetic Field
Worker (GFW-er). Tijdens dit bezoek werd door de GFW-er (nadat de cliënt
schriftelijke toestemming had gegeven) bloed afgenomen voor DNA-onderzoek
en een cholesterolmeting. Daarnaast werden familiegegevens verzameld om de
familiestamboom aan te kunnen vullen.
In het laboratorium werd DNA uit het bloed geïsoleerd dat onderzocht werd op
de mutatie die in de familie voorkomt en het hoge cholesterol veroorzaakt. Dit
wordt ‘enkelvoudige DNA-diagnostiek’ genoemd.
De deelnemers kregen schriftelijk de uitslag van het onderzoek. Als er sprake
was van FH en/of een verhoogd cholesterol, kreeg een deelnemer het advies om
contact op te nemen met de huisarts en zich eventueel door te laten verwijzen
naar een specialist.
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1

Historie van het bevolkingsonderzoek naar FH

1.1

Van Canada naar Nederland
Prof. Dr. J. Kastelein kwam eind jaren ’80 in aanraking met familieonderzoek bij
patiënten met erfelijke vetstofwisselingsstoornissen in de Lipid Research Clinic in
het Canadese Vancouver aan de University of British Columbia. Na terugkeer in
Nederland zag hij mogelijkheden om dergelijk onderzoek in Nederland uit te
voeren. Hij werd in 1989 verantwoordelijk voor de sectie Atherosclerose in het
centrum voor Hemostase en Trombose aan het Academisch Medisch Centrum in
Amsterdam (AMC). Met Dr. J. Defesche (hoofd Laboratorium Moleculaire
Diagnostiek AMC) startte hij binnen de Lipidenwerkgroep Amsterdam met de
opsporing van personen met een verhoogd risico op vroegtijdige hart- en
vaatziekten.

1.2

Het allereerste begin
Het familieonderzoek naar FH begon op kleine schaal via bezoek aan huis.
Vanuit het AMC werden in 1989 en 1990 de eerste mensen met FH-mutaties
gediagnosticeerd. De motivatie van de patiënten was groot, zij organiseerden
soms voor grote groepen van 100 tot 120 familieleden een bijeenkomst. Dankzij
fondsen van de farmaceutische industrie werden begin jaren ’90 twee Genetic
Fieldworkers aangesteld. De publiciteit werd niet gezocht, maar de aandacht
voor cholesterol was nieuw. De landelijke kranten en de tv waren
geïnteresseerd. In 1994 gaf de overheid aan FH-onderzoek van belang te
vinden. De Ziekenfondsraad (voorloper van het College voor Zorgverzekeringen,
CVZ) besloot een pilot van vier jaar te doen waarvoor 500.000 gulden
beschikbaar werd gesteld. In 1994 werd formeel de StOEH (de Stichting
Opsporing Erfelijke Hypercholesterolemie) opgericht. Van daaruit werd de
opsporing voortaan georganiseerd en gecoördineerd.

1.3

De start van het bevolkingsonderzoek
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloot in 2001 een
landelijk opsporingsprogramma te financieren.6 In 2004 werd het
opsporingsprogramma officieel een landelijk bevolkingsonderzoek, onder regie
van CVZ. Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het RIVM nam deze
taak in 2006 van het CVZ over. Vanaf de start was helder dat het
bevolkingsonderzoek naar FH tijdelijk was. De inschatting was dat na acht tot
negen jaar het grootste deel van familieleden van al bekende FH-patiënten zou
zijn opgespoord.7

6 Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn en Sport. Opschaling familieonderzoek FH. Brief van de Minister van VWS d.d. 26 juni 2001 aan de
Voorzitter van het College voor zorgverzekeringen. Den Haag: Min VWS, 2000; kenmerk GZB/GZ 2.158.703
7 Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn en Sport. Toekomst landelijke opsporing Familiaire Hypercholesterolemie. Brief van de Minister van
VWS d.d. 18 maart 2010 aan de Voorzitter van de StOEH. Den Haag: Min VWS, 2010; kenmerk PG/OGZ-2989217
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1.4

Historisch kader
1985: Goldstein & Brown winnen de Nobelprijs voor het beschrijven van de
regulatie van het cholesterolmetabolisme.
1989: introductie van statines, effectieve geneesmiddelen tegen een verhoogd
cholesterol.
1994: Oprichting van de StOEH, het gaat om een experimenteel programma
gefinancierd door CVZ en de farmaceutische industrie.
1996: via CVZ geeft de overheid voortaan jaarlijks een projectsubsidie voor de
opsporing van FH.
2000: de vergunning voor de DNA-diagnostiek gaat over van de Stichting
Klinische Genetica naar het AMC.
2001: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besluit een
landelijk opsporingsprogramma te financieren.
2002 en 2003: VWS maakt een extra subsidiebedrag vrij om de organisatie op
te schalen en op die manier een start te kunnen maken met het
bevolkingsonderzoek.
2003: de landelijke koepel van verzekeraars, het Verbond van Verzekeraars,
stelt in een gedragscode vast dat patiënten bij wie op basis van DNA-onderzoek
de diagnose FH is gesteld, op dezelfde voorwaarden zullen worden geaccepteerd
voor verzekeringen als patiënten met een vergelijkbaar verhoogd
cholesterolgehalte bij wie geen DNA-diagnose FH is gesteld. Deze gedragscode is
nodig om het opsporingsprogramma binnen het bevolkingsonderzoek te kunnen
opstarten.
2004: onder regie van het CVZ wordt een landelijk bevolkingsonderzoek gestart
en uitgerold, gefinancierd door het ministerie van VWS. In het plan van aanpak
wordt uitgegaan van de einddatum 2010.
2005: de werkwijze en logistiek veranderen door de invoering van een nieuw
datamanagementsysteem en gebruik van mobiele cholesterolmeters.
2006: de landelijke regie ligt voortaan bij het CvB van het RIVM.
2007: In de doelstelling wordt opgenomen dat in 2010 28.000 personen met FH
moeten zijn opgespoord. Dat is volgens de toenmalige schatting 70% van het
aantal mensen met FH in Nederland.
2010: er zijn 22.000 familieleden opgespoord. Minister Klink besluit de subsidie
voor actieve opsporing van FH met nog drie jaar te verlengen. De
oorspronkelijke doelstelling van 28.000 op te sporen familieleden wordt
losgelaten.
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2013 (1 juli): het Genetic Fieldwork stopt. De StOEH probeert in de
overgangsfase de doelgroep zo veel mogelijk ter wille te zijn door het aanbieden
van alternatieve methoden voor DNA-afname (wangslijmonderzoek,
bloedafname bij prikpost).
2014: einde van de subsidie voor het bevolkingsonderzoek naar FH, start van
LEEFH (Landelijk Expertisecentrum Erfelijkheidsonderzoek Familiaire Hart- en
Vaatziekten).
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2

De basis van het bevolkingsonderzoek

2.1

Doelstelling
Op 22 februari 1994 werd de doelstelling van de Stichting Opsporing Erfelijke
Hypercholesterolemie als volgt geformuleerd: ‘De Stichting Opsporing Erfelijke
Hypercholesterolemie heeft ten doel personen met een erfelijke vorm van
hypercholesterolemie op te sporen ten behoeve van vroegtijdige behandeling.’
Daarnaast wilde men een voor deze opsporing noodzakelijk registratiesysteem
opzetten en in stand houden en wetenschappelijk onderzoek naar FH
bevorderen.
Onder regie van het RIVM zijn in 2007 de doelstellingen geformuleerd van het
bevolkingsonderzoek: ‘De StOEH stelt zich, in opdracht van het Ministerie van
VWS, als doel om zoveel mogelijk personen met Familiaire Hypercholesterolemie
op te sporen, zodat vroegtijdige behandeling gestart kan worden, ter preventie
van hart- en vaatziekten. Daarnaast bevordert de StOEH het doen van
wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot FH.’ De statuten van de StOEH
zijn op basis van bovenstaande aangepast.8

2.2

Organisatie
Betrokken partijen
‐
Het ministerie van VWS verstrekte sinds 1996 jaarlijks een
projectsubsidie voor de opsporing van FH. In 2001 werd besloten de
opsporing op te schalen tot landelijk bevolkingsonderzoek. Sinds 2006
gebeurde dit op grond van de Subsidieregeling publieke gezondheid.
‐
Het RIVM-CvB was sinds 2006, in opdracht van de minister van VWS,
verantwoordelijk voor de landelijke regie en coördinatie van het
bevolkingsonderzoek. Het RIVM-CvB verzorgde o.a. de financiering, liet
voorlichtingsmateriaal maken en hield toezicht op de kwaliteit van de
uitvoering van het bevolkingsonderzoek.
‐
De StOEH was sinds 1994 verantwoordelijk voor de praktische uitvoering
van de opsporing van FH-patiënten. Sinds 2004 in het kader van het
bevolkingsonderzoek. De organisatie van de StOEH bestond ten tijde
van het bevolkingsonderzoek uit een team van Genetic Fieldworkers,
een directeur en ondersteuning, het Bestuur, en een Raad van Advies.
‐
Het DNA-Laboratorium Moleculaire Diagnostiek Experimentele Vasculaire
Geneeskunde (MEVG) van het AMC ontving de monsters, voerde de
DNA-diagnostiek uit en sloeg de monsters op.
‐ De kwaliteit van het opsporingsproces van het bevolkingsonderzoek FH
werd besproken binnen de werkgroep Kwaliteit Opsporing Erfelijke
Hypercholesterolemie (KOEH), een samenwerkingsverband van StOEH,
AMC en RIVM-CvB. Het opsporingsproces werd - kwalitatief en
kwantitatief - gemonitord aan de hand van gezamenlijke, periodieke
rapportages van de StOEH en het AMC aan de werkgroep KOEH. Daaruit
voortvloeiende verbetervoorstellen werden ingevoerd in de praktijk.
‐
De Programmacommissie FH van het RIVM-CvB had een adviserende rol.
Hierin waren vertegenwoordigers opgenomen van alle geledingen die
met de FH-problematiek te maken hebben (o.a. StOEH, AMC,
patiëntenvereniging, huisartsen, kinderartsen, cardiologen, klinisch
genetici).

8 Akte Statutenwijziging StOEH, 30 maart 2007
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Het netwerk
Het RIVM-CvB en de StOEH hebben in het kader van het bevolkingsonderzoek
naar FH nauw samengewerkt met:
‐
huisartsen, internisten, cardiologen en kinderartsen in Nederland (voor
het opsporen en de follow-up van FH-patiënten)
‐
de medewerkers van het Laboratorium MEVG van het AMC (voor het
uitvoeren van de complexe en enkelvoudige DNA-diagnostiek voor het
bevolkingsonderzoek)
‐
directie en medewerkers van de Hartstichting
‐
directie en medewerkers van de Hart & Vaatgroep (patiëntenvereniging
van mensen met hart- en vaatziekten en hun naasten)
‐
het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
2.3

Kosten en financiering
Financiering is vanaf het begin van de FH-opsporing een aandachtsgebied
geweest. Dankzij de steun van het bedrijfsleven en fondsverstrekkers (zoals de
Hartstichting) kon het onderzoek naar FH zich ontwikkelen. Vanaf 1996
verstrekte de overheid een jaarlijkse projectsubsidie.
In de jaren na 2001 werd de financiering door de overheid structureel. Het
Ministerie van VWS besloot toen om een landelijk opsporingsprogramma in te
voeren voor FH. Hierbij is in eerste instantie bepaald dat het programma een
doorlooptijd en financiering zou hebben tot eind 2010. Het programma is in
2010 verlengd met drie jaar, tot 1 januari 2014.
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3

Het proces

3.1

De opsporing
FH-opsporing gebeurde door een combinatie van een cholesterolmeting en DNAdiagnostiek. Het opsporingsproces verliep als volgt:
1. Identificeren van de indexpatiënt: dit gebeurde voorafgaand aan de start
van het bevolkingsonderzoek, via vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland. Op
basis van vastgestelde richtlijnen sturen huisartsen of specialisten, bij een
klinisch vermoeden van FH, bloed van de cliënt op voor DNA-diagnostiek in het
laboratorium van het AMC. Bij de aanvraag voor DNA-diagnostiek werd direct
gevraagd of de cliënt ermee akkoord ging dat (bij een positieve uitslag) de
StOEH contact met hem/haar opneemt. Als FH werd vastgesteld, werd tevens
gekeken van welke DNA-afwijking sprake was.
2. Selecteren: Indien er sprake was van een DNA afwijking melde het
laboratorium aan de StOEH dat een potentiële indexpatiënt voor het
bevolkingsonderzoek FH gevonden was. Op dit punt startte het daadwerkelijke
bevolkingsonderzoek.
3. Uitnodigen: Na controle of de indexpatiënt (en diens familie) nog niet
bekend was, werd bij de behandelend arts nagevraagd of de patiënt al op de
hoogte was gebracht van de uitslag. Als dit zo was dan kreeg de indexpatiënt
een brief. Daarna werd telefonisch contact opgenomen door een GFW-er van de
StOEH. Deze gaf informatie en deed navraag naar familieleden: dat wil zeggen
eerstegraads bloedverwanten (ouders, kinderen, broers en zusters) en als die er
niet zijn tweedegraads. Na toestemming van de indexpatiënt werden deze
familieleden benaderd.
4. Onderzoeken (huisbezoek en DNA-diagnostiek):
Huisbezoek
De GFW-er benaderde geprotocolleerd familieleden van de indexpatiënt en bood
het bevolkingsonderzoek aan. Bij een positieve reactie bezocht de GFW-er de
familieleden thuis of op het werk, gaf voorlichting, vulde een vragenlijst en het
informed consent-formulier in en nam vervolgens bloed af voor DNA-diagnostiek
en cholesterolmeting. De cholesterolmeting vond direct plaats. De Genetic
Fieldworker informeerde de cliënt over wanneer en hoe de uitslag van de DNAdiagnostiek gerapporteerd werd.
DNA-diagnostiek
In het laboratorium werd uit het bloed DNA geïsoleerd dat gecontroleerd werd
op de mutatie die in de familie voorkwam en de FH veroorzaakte (zie kader).
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5. Communiceren uitslag: het onderzochte familielid ontving een brief van de
StOEH met daarin de uitslag van het onderzoek.
6. Verwijzen, behandelen en controleren: als er een FH-mutatie
geconstateerd was, kreeg het familielid het advies zich onder begeleiding te
stellen van een arts. Dit gold ook als er geen FH geconstateerd was (na extra
controle), maar er wel sprake was van een hoog cholesterol. De huisarts
verzorgde, indien nodig, de verwijzing naar een specialist.
De DNA-diagnostiek
Dankzij de DNA-diagnostiek is het mogelijk om steeds meer en betere kennis op
te bouwen van waar de defecten kunnen zitten die hoog cholesterol kunnen
veroorzaken. Er is een onderscheid te maken tussen complexe en enkelvoudige
diagnostiek:
•
Complexe diagnostiek: analyseert alle genmutaties die met FH te maken
kunnen hebben. Deze diagnostiek is nodig voor het starten van
familieonderzoek. Het lab identificeert via deze complexe diagnostiek
zogenaamde indexpatiënten. De resultaten van het complexe DNA-onderzoek
worden in principe doorgegeven aan de StOEH, tenzij de patiënt nadrukkelijk
aangeeft hiermee niet in te stemmen.
De DNA-techniek bij de complexe diagnostiek bestaat uit het vaststellen van de
DNA-sequentie van de genen die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van FH.
In een eerste analyseronde worden deze genen in 18 afzonderlijke fragmenten
geanalyseerd door de volgorde van de DNA-bouwstenen af te lezen. Als de
eerste analyse geen resultaat oplevert, wordt er een tweede analyse uitgevoerd
om een speciaal type mutatie vast te stellen. Als er bij een patiënt daarna nog
steeds geen mutatie kan worden vastgesteld, kan er op verzoek van de
aanvragend arts tot slot nog een derde gen worden geanalyseerd.
Onderzoekers beoordelen de onderzoeksresultaten volgens vaste protocollen
waarbij betrouwbaarheid en snelheid - in het belang van de patiënt - voorop
staan. Daarbij zijn alle handelingen vastgelegd en wordt gewerkt volgens een
strikt autorisatieproces. Een kwaliteitsfunctionaris houdt continu de kwaliteit in
de gaten.
•
Enkelvoudige diagnostiek: bij de bloedmonsters die in de loop van het
familieonderzoek worden afgenomen, wordt enkelvoudige DNA-diagnostiek
uitgevoerd. Er wordt uitsluitend geanalyseerd op de mutatie die in de familie
voorkomt. Dit is een minder bewerkelijke methode.
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3.2

Informed consent en het beheer van de gegevens en het DNA-materiaal
Binnen elk bevolkingsonderzoek wordt zorgvuldig omgegaan met de persoonlijke
en medische gegevens van de deelnemers. Dit geldt ook voor het
bevolkingsonderzoek naar FH.
‘Informed consent’ (IC)
De database van de StOEH bevatte persoonlijke en medische gegevens van
cliënten met wie de StOEH contact heeft gehad en van wie een bloedmonster
was afgenomen.
De StOEH kreeg de gegevens van de indexpatiënt van het AMC. Bij het
aanvraagformulier dat door de arts was ingevuld zat ook een ‘informed consent’
(IC) voor de patiënt. Hierin werd gevraagd of de patiënt ermee akkoord ging dat
(bij een positieve uitslag) de StOEH contact opnam met hem/haar voor het
verdere familieonderzoek. De StOEH kreeg alleen de gegevens door van de
patiënten die toestemming hadden gegeven. Het IC dat door deze patiënten
werd ingevuld was een apart IC, behorende bij de aanvraag voor DNA
diagnostiek door het AMC en viel niet onder het bevolkingsonderzoek.
Ook aan deelnemers aan het bevolkingsonderzoek (de familieleden) werd
toestemming gevraagd voor het opslaan van hun gegevens. Zij gaven daarvoor,
na het ontvangen van informatie over het bevolkingsonderzoek, expliciet
schriftelijk toestemming voor middels een IC.
Bescherming gegevens
Medewerkers van de StOEH tekenden allemaal een geheimhoudingsverklaring.
Gegevens werden nooit zonder toestemming van de patiënt aan derden
verstrekt. Alle familieleden tekenden een IC, ze konden aangeven of hun
gegevens gebruikt mochten worden, bijvoorbeeld voor wetenschappelijk
onderzoek. StOEH was aangemeld/geregistreerd bij College Bescherming
Persoonsgegevens.
DNA-materiaal
De deelnemer kon aangeven of zijn of haar DNA-materiaal al dan niet bewaard
mocht worden. Als de persoon daar toestemming voor gaf, werd ervoor gezorgd
dat het DNA gepseudonimiseerd werd opgeslagen in een zogenaamde biobank.
Dit betekende dat het materiaal niet herkenbaar en niet direct herleidbaar was
naar de betreffende persoon. Alleen via een beveiligde codering was door
medewerkers van het DNA-Laboratorium MEVG (AMC) te traceren van wie het
DNA-materiaal afkomstig was. Bij eventueel wetenschappelijk onderzoek kon
alleen gebruik gemaakt worden van geanonimiseerde data.
ICT-infrastructuur
Om alle gegevens veilig op te slaan, is door de jaren heen veel aandacht
geweest voor het ontwikkelen en aanpassen van de ICT-infrastructuur. Tot en
met 2004 is gewerkt met een database waarin persoonlijke en medische
gegevens werden opgeslagen. In een apart stamboomprogramma stonden de
familierelaties aangegeven. In 2004 is een maatwerkprogramma ontwikkeld. Het
unieke van dit systeem was dat enerzijds de persoonlijke en medische gegevens
en stamboomgegevens daarin waren opgenomen en anderzijds de workflow van
de Genetic Fieldworkers.
Per gevonden index is het gemiddeld mogelijk om 15 tot 20 mensen te
onderzoeken en zes tot acht nieuwe FH-patiënten op te sporen.
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3.3

Kwaliteitsborging
Nadat de regie door het RIVM-CvB een feit was (in 2006), zijn er - in het kader
van de Kwaliteitsborging - kwaliteitsindicatoren vastgesteld voor het aanbod van
het bevolkingsonderzoek. De kwaliteit van het opsporingsproces van het
bevolkingsonderzoek FH werd besproken binnen de werkgroep KOEH (Kwaliteit
Opsporing Erfelijke Hypercholesterolemie).
Voortaan werd elk kwartaal de kwaliteit gemonitord: AMC en StOEH leverden
daarvoor één gezamenlijke, beknopte rapportage aan. Dit integrale document
bevatte zowel een kwantitatief resultatenrapport als kwaliteitsrapport.
Verbetervoorstellen die uit de rapportage voortvloeiden, werden ingevoerd in de
praktijk.
Voor het bevolkingsonderzoek is de volgende set indicatoren ontwikkeld:
1. Instroom, doorstroom en opbrengst van indexen (voorafgaand aan het
bevolkingsonderzoek)
2. Contact en deelname doelgroep: percentage bruikbare familieleden, dat
deelneemt
3. Doorlooptijd uitslag: percentage uitslagen dat de cliënt bereikt binnen de
toegezegde tijd
4. Betrouwbaarheid uitslag: hier gaat het in eerste instantie om de eventuele
discrepantie tussen de uitkomsten van de cholesterolbepaling en het genetisch
onderzoek.
5. FH-positief: aantal opgespoorde FH patiënten (inclusief indexen).
6. Cliëntgerichtheid: denk aan bejegening van cliënten, de kwaliteit van de
totstandkoming van en het gebruik van het informed consent, en de effectiviteit
van het advies aan het familielid met FH om zich onder begeleiding te stellen
van een arts in de reguliere zorg.
7. Artsgerichtheid: kan de behandelend arts van het familielid op basis van de
aangeboden informatie over de uitslag verantwoorde zorg geven?
Doorlooptijd uitslag
Een belangrijk punt was de doorlooptijd: in 2011 is het LEAN-SIX-SIGMA project
opgezet, met name om de doorlooptijden te bewaken en om het primaire
proces in het laboratorium continu te kunnen monitoren. Dat had betrekking op
zowel de complexe als de enkelvoudige DNA-diagnostiek.
Kwaliteitscontrole DNA-diagnostiek
In bepaalde gevallen vond bij de DNA-diagnostiek een extra kwaliteitscontrole
plaats. Bijvoorbeeld als bij iemand een mutatie geconstateerd was terwijl de
cholesterolwaarde niet hoger was dan normaal. Of als iemand een zeer hoge
cholesterolwaarde had en geen mutatie bleek te hebben. De twee uitslagen
spraken elkaar in dat geval tegen, waarna een extra check uitgevoerd wordt.

Betrouwbaarheid
Naar de betrouwbaarheid van de enkelvoudige diagnostiek is onderzoek gedaan:
in 2011 is een groot project opgezet om alle bloedmonsters dubbel te
onderzoeken. Ze werden allemaal blind gescreend door het Forensisch
Laboratorium in Leiden. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het aantal
discrepanties zeldzaam was, slechts 1 op de 1000. De kwaliteit is daarmee
betrouwbaar gebleken.
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3.4

Voorlichting en communicatie
Bij de voorlichting en communicatie over FH wordt onderscheid gemaakt tussen
drie doelgroepen. De professionals (huisartsen en specialisten), de doelgroep
(mogelijke FH-patiënten) en het algemeen publiek.
De professionals
Voor een succesvol bevolkingsonderzoek FH is de instroom van indexpatiënten
noodzakelijk. Huisartsen zien veel mensen met een hoog cholesterol, slechts een
klein deel van hen heeft FH. Gemiddeld heeft een huisarts (slechts) 5 mensen
met FH in de praktijk. Te weinig - lijkt het - om structureel aandacht te kunnen
krijgen voor FH. Daarom is er via voorlichting veel aan gedaan om bij (met
name huis-)artsen FH onder de aandacht te brengen. De activiteiten waren erop
gericht om artsen bij een (extreem) hoge cholesterolwaarde sneller aan FH te
laten denken. Om dit te bereiken zijn diverse vormen van communicatie ingezet.
Denk aan bezoek aan beurzen, een ordner met informatie over FH, een
besliskaart FH (bijlage 1) en contact met het NHG voor communicatie met de
huisarts.
Het algemeen publiek
Om FH onder de aandacht te brengen van een zo breed mogelijk publiek,
werden een paar keer per jaar artikelen geplaatst in de landelijke media, zoals
de Metro en de Telegraaf. Ook is regelmatig samengewerkt met de Hartstichting
en de Hart & Vaatgroep om het algemeen publiek te bereiken.
De doelgroep
Voor de indexpatiënten en hun familie vond gerichte voorlichting plaats
voorafgaand aan en tijdens het bevolkingsonderzoek. Vooraf richtte deze
voorlichting zich voornamelijk op het informeren over bevolkingsonderzoek en
de voor- en nadelen daarvan, zodat familieleden een besluit konden nemen om
wel of niet deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek (bijlagen 2 en 3).
Tijdens het bevolkingsonderzoek richtte de voorlichting zich meer op de
processtappen van het onderzoek en de betekenis van de uitslag. Hierbij speelde
ook de Hart & Vaatgroep een rol.
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4

De resultaten

4.1

Algemeen
In de periode van 1994-2013 zijn er in totaal ruim 60.000 personen door de
StOEH onderzocht op de aanwezigheid van FH. Bij ruim 35% van deze personen
werd daadwerkelijk FH geconstateerd. Samen met de bijna 5.500
‘indexpatiënten’ die in diezelfde periode zijn geïdentificeerd door specialisten en
huisartsen, zijn tot eind 2013 ruim 28.000 personen met FH opgespoord.
Binnen de periode van het landelijke bevolkingsonderzoek, van 2006 tot 2013,
zijn ruim 15.000 personen met FH opgespoord. Het betreft ruim 2.500
indexpatiënten en ruim 12.500 FH-patiënten die door de StOEH zijn opgespoord
binnen het bevolkingsonderzoek.
Op de hierna volgende pagina’s zijn in een aantal tabellen en figuren de
resultaten van de FH-opsporing weergegeven.
1994‐2013
Complexe
aanvragen
AMC

Totaal
’94‐‘05

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Indexen
ontvangen
StOEH

2.870

1.793
363

1.814
448

1.796
338

1.819
310

1.492
260

1.587
253

1.964
309

1.699
261

5.412

Aantal
screeningen
FH
opgespoord
StOEH
% positief
Opgespoord
(inclusief
indexen

25.575

6.126

4.950

4.285

4.560

4.654

4.376

3.593

2.098

62.217

10.074

2.271

1.790

1.596

1.663

1.685

1.478

1.361

869

22.787

33%
12.944

37,1%
2.634

36,2%
2.238

37,2%
1.934

36,4%
1.973

36,2%
1.945

34,7%
1.731

37,9%
1.670

41,4%
1.130

37%
28.199

Tabel 1: Opsporingscijfers 1994-2013
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Figuur 1: Aantal door de StOEH gescreende personen en de resultaten
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Figuur 2: Aantal geïdentificeerde FH patiënten per jaar
(naar geslacht, leeftijd en totaal)
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Deelnamebereidheid
De deelnamebereidheid van de mensen aan het bevolkingsonderzoek FH was
groot: gemiddeld heeft 89 procent van de benaderde mensen deelgenomen aan
het bevolkingsonderzoek.
4.2

Regionale verschillen
Het aantal opgespoorde FH-patiënten verschilt per regio. Deze verschillen zijn
ontstaan door het verschil in het aantal indexpatiënten dat in de regio’s door
artsen werd aangemeld.
Opsporing ‘in kaart’
In onderstaande kaarten van Nederland is weergegeven welk percentage van de
veronderstelde FH-patiënten per regio is opgespoord. In figuur 3 wordt hierbij
uitgegaan van de aanname dat 1 op de 400 inwoners FH heeft, zoals bij de start
van het bevolkingsonderzoek werd verondersteld. Figuur 4 gaat uit van de
aanname dat 1 op de 240 inwoners FH heeft, gebaseerd op de prevalentie zoals
beschreven naar aanleiding van recent onderzoek.9

Figuur 3: regionale opsporingspercentages bij prevalentie 1:400

9

Sjouke B, Kusters DM, Kindt I, e.a. Homozygous autosomal dominant hypercholesterolaemia in the
Netherlands: prevalence, genotype-phenotype relationship, and clinical outcome. Eur Heart J 2014, 28 feb EPub
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Figuur 4: regionale opsporingspercentages bij prevalentie 1:240
Om te zorgen dat het bevolkingsonderzoek FH in alle regio’s even toegankelijk
was, zijn vanaf 2010 verschillende acties ingezet om de regionale verschillen te
verkleinen. Deze worden beschreven in paragraaf 5.3.
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5

Ontwikkelingen

5.1

De Genetic Fieldworkers
Binnen de aanpak van het bevolkingsonderzoek naar FH werden deelnemers aan
het bevolkingsonderzoek thuis bezocht door een GFW-er. Daardoor was de
drempel om mee te doen relatief laag.
In de beginjaren waren er twee GFW-ers. Het aantal opgespoorde FH-patiënten
per jaar lag in die tijd op ongeveer 800 à 900. Vanaf 2001 kreeg de opsporing
een landelijke dekking dankzij de financiering van de overheid. Dit bracht een
stijging van het aantal GFW-ers met zich mee: het aantal groeide naar 10 tot
15. Toch bleef het aantal opgespoorde patiënten achter bij de verwachtingen. De
oorzaak daarvan lag in het achterblijven van het aantal aanmeldingen van
indexen. Er is daarna veel aan gedaan om medisch specialisten en huisartsen
bewust te maken van het ziektebeeld FH. Daarna werd het mogelijk om - op
basis van de extra gevonden indexen - te komen tot ongeveer 2000
opgespoorde FH-patiënten per jaar.
Cholesterolmeters
In 2005 gingen de GFW-ers voor het eerst werken met mobiele
cholesterolmeters: daarmee konden ze ter plekke het cholesterol van iemand
bepalen. Hierdoor was het bij het huisbezoek direct mogelijk een indicatie te
geven en aan de hand daarvan toe te lichten wat de waardes betekenen. Zo
konden mensen beter voorbereid worden op de uitslag van het onderzoek: de
meting gaf immers een indicatie van de kans op FH. De LDX-controles waren
ook zinvol in het kader van de kwaliteitscontroles. De metingen konden - ter
vergelijking - naast de DNA-uitslagen worden gelegd. Daardoor werd de
betrouwbaarheid verhoogd.
Vanaf juni 2013 waren er geen GFW-ers meer actief en kregen familieleden een
pakket met alle informatie, vragenlijsten en materialen voor bloedafname bij
een huisarts of ziekenhuislaboratorium.

5.2

Het natraject
De behandeling van FH in de zorg maakte geen onderdeel uit van het
bevolkingsonderzoek. Na het verstrekken van de uitslag, stopt het
bevolkingsonderzoek. De deelnemer kreeg een uitslagbrief met daarin alle
informatie die nodig was om - eventueel - vervolgstappen te nemen.
Als iemand FH bleek te hebben, zat er een brief voor de behandelend arts bij de
uitslag. De arts werd niet direct geïnformeerd door de StOEH of het AMC, de
keuze was aan de patiënt. Wel werd er in de uitslagbrief voor de patiënt nadruk
op gelegd dat het verstandig zou zijn actie te ondernemen; om contact op te
nemen met een arts en bijvoorbeeld om ook eventuele kinderen te laten
onderzoeken. Op verzoek konden de patiënt en de arts in het natraject wel
verdere informatie krijgen.
In de overgangsfase op weg naar de stop van het bevolkingsonderzoek (tweede
helft 2013) heeft de StOEH onderzocht welke alternatieven er waren voor de
GFW-er m.b.t. het beantwoorden van vragen van patiënten in het natraject. De
GFW-ers waren toen niet meer actief. Het thuisbezoek viel weg als moment voor
advies en voorlichting aan families.
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Om dat op te vangen, werd in het najaar van 2013 besloten iedereen met een
positieve uitslag persoonlijk te bellen en voor te lichten over mogelijke
vervolgstappen: de reacties daarop waren welwillend. De drempel om vragen te
stellen aan de StOEH werd hiermee lager zonder dat de keuzevrijheid onder
druk kwam te staan.
5.3

Acties om meer mensen met FH op te sporen
In 2010 gaf het ministerie van VWS in zijn brief Toekomst landelijke opsporing
Familiaire Hypercholesterolemie expliciet aan dat het overheidsgefinancierde
bevolkingsonderzoek voor alle burgers even toegankelijk moest zijn. Omdat de
resultaten in sommige regio’s duidelijk waren achtergebleven, is er in 2010 en
2011 via het RIVM-CvB extra budget verstrekt om in deze regio’s de opsporing
te vergroten. Tijdens een pilot is gericht extra voorlichting gegeven aan
professionals (met name huisartsen) om FH meer onder de aandacht te
brengen. Dit bleek inderdaad te leiden tot extra aanmeldingen van
indexpatiënten.
Daarnaast nam de Hartstichting in 2011 het initiatief voor een ‘rondje langs de
velden’. Er is gesproken met alle partijen die bij de FH-opsporing betrokken
waren. De vraag: hoe kan het bevolkingsonderzoek een boost krijgen? Wat kan
de Hartstichting doen om te helpen en ondersteuning te geven? Omdat het
ministerie van VWS expliciet had gevraagd om gelijke toegankelijkheid van het
bevolkingsonderzoek in alle regio’s, werd besloten om de focus te richten op
enkele specifieke regio’s waar de opsporing achter bleef, te weten: Limburg en
Overijssel.
De Hartstichting stelde in 2012 budget beschikbaar aan ziekenhuizen voor de
inzet van personeel en ICT kosten. In de aangewezen regio’s, waar extra
aandacht voor FH het hardst nodig was, zijn ziekenhuizen uitgekozen voor een
identificatieonderzoek naar indexpatiënten. In overleg met een klinisch chemicus
werd bekeken welke mensen er in de afgelopen drie tot vier jaar doorverwezen
waren in verband met extreem hoge cholesterolwaardes. Daarna werden ook de
overige gegevens van die patiënten gescreend. Uiteindelijk bleef een groep van
mensen over bij wie de kans op FH groot was, maar bij wie deze diagnose niet
was uitgesloten. De huisartsen van die patiënten kregen vervolgens het bericht
dat Vasculaire Geneeskunde en het Klinisch Chemisch Laboratorium het zinvol
vonden om bij die patiënt nadere DNA-diagnostiek te doen om de hoge waardes
eventueel te kunnen verklaren. Dankzij deze actie zijn 110 extra indexpatiënten
opgespoord bij wie het familieonderzoek kon starten.
In dezelfde periode heeft de Hart & Vaatgroep een diagnosegroep FH opgericht:
om het contact met FH-patiënten vorm te geven en meer aandacht te kunnen
schenken aan de patiëntenbelangen.
Daarnaast heeft in 2011 en 2012 een actie plaatsgevonden om ouders bewust te
maken van het feit dat het verstandig is om kinderen met kans op FH al vroeg te
laten onderzoeken. Promotieonderzoek had in 2008 uitgewezen dat de
behandeling (dat wil zeggen medicatie en met name leefstijlaanpassingen bij
extreem hoge waardes) het beste rond de leeftijd van acht of negen jaar kon
starten, dus ruim voor de pubertijd.10

10 Avis HJ, Vissers MN, Wijburg FA, Kastelein JJP, Hutten BA. The use of lipid-lowering drug therapy in children and adolescents. Curr Opin
Investig Drugs 2009;10:224–31.
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Dit was een gevoelige zaak, want voorheen werden kinderen onder de 16 jaar
nooit getest. Het idee bestond dat behandelen zinloos was.
Om jonge kinderen op te kunnen sporen zijn - aan de hand van oude
stambomen - ouders actief benaderd. Ook zijn in regionale kranten artikelen
geplaatst over het onderwerp. Dit was direct zichtbaar in de resultaten: na 2011
is het aantal onderzochte kinderen fors toegenomen, 50% werd positief getest.
5.4

Internationale contacten
Nederland is het afgelopen decennium een voorloper in Europa geweest met het
systematische en strak gereguleerde bevolkingsonderzoek naar FH. In diverse
landen wordt het voorbeeld van Nederland besproken. Met name omdat
Nederland het DNA-onderzoek combineerde met de familiecascadescreening.
Dat leek effectief te zijn. Ook hebben vergelijkbare organisaties (onder andere in
Taiwan, Tsjechië en Denemarken) contact gezocht met de StOEH om van de
opgedane ervaringen te leren en de kennis zo mogelijk toe te passen. Er
kwamen regelmatig buitenlandse delegaties op bezoek. In verschillende landen
(Spanje, Wales, Schotland, Noord-Ierland, Noorwegen, Australië, NieuwZeeland, Maleisië, Uruguay) is gestart met het opsporen van familieleden met
FH volgens de ‘Nederlandse methode’.
Samenwerking met andere laboratoria
Het DNA-Laboratorium MEVG van het AMC werkt binnen de International MEDPED FH groep nauw samen met laboratoria in onder andere Oslo, Philadelphia,
Genua, Bilbao en Barcelona.
Wereldwijd beschikken de aangesloten laboratoria over een database waarin
(onder andere) precies wordt bijgehouden welke mutaties waar gevonden zijn.
Uitgangspunt is: hoe internationaler de onderzoeksgroep, hoe interessanter het
wordt. Door kennis uit te wisselen, kunnen steeds meer stukjes van de puzzel
gelegd worden. Inmiddels zijn al meer dan 1200 genmutaties bekend. Via de
computer hebben de aangesloten laboratoria toegang tot alle mogelijke
databases met FH-mutaties. Zo is te achterhalen of het gaat om een nieuwe
mutatie of niet, en waar eventuele mutaties ook gevonden zijn.

5.5

De overgangsfase
Vanaf de start was helder dat het bevolkingsonderzoek naar FH tijdelijk was.
Daarom is al vroeg in kaart gebracht hoe het bevolkingsonderzoek goed kon
worden afgerond en wat daarbij aandachtspunten waren. De landelijke database
en de biobank zouden bijvoorbeeld zorgvuldig overgedragen moeten worden. In
een tijdig stadium is door het RIVM-CvB en de StOEH, in samenwerking met de
programmacommissie, gezocht naar een eventuele overdracht van de
activiteiten, de gegevensbestanden en de DNA-samples. Dit om de opgebouwde
kennis niet op te laten drogen en de opsporing zo goed mogelijk voort te zetten.
Communicatie
Eind 2012 is een communicatieplan ontwikkeld gericht op het communicatief
stroomlijnen van het stopzetten van het bevolkingsonderzoek en een eventuele
overdracht. Zowel de (mogelijke) patiënten, als de betrokken professionals en
belangengroeperingen zijn vanaf dat moment op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen. Zo zijn in februari 2013 alle personen die in de database waren
opgenomen via een brief actief benaderd over het stoppen van het
bevolkingsonderzoek. In november 2013 is aan iedereen persoonlijk om
toestemming gevraagd voor de overdracht van de gegevens en DNA-monsters
aan de stichting LEEFH.
Pagina 31 van 46

RIVM Briefrapport 2014-0152

Vervanging Genetic Fieldwork
Omdat het Genetic Fieldwork per 1 juli 2013 gestopt was, is in de tweede helft
van 2013 gekeken naar andere mogelijkheden om familieleden van FH-patiënten
te onderzoeken. Hierbij zijn o.a. wangslijmswabs ingezet.
Deelnemers kregen een pakketje toegestuurd, namen zelf wat wangslijm af en
stuurden het naar het laboratorium. Dit leverde niet altijd voldoende materiaal
af om tot een betrouwbare uitslag te kunnen komen. Daarom werd overgestapt
op het toesturen van een ander pakketje: deelnemers lieten bij een prikpost
bloed prikken en stuurden de monsters op.
Oprichting LEEFH
In september 2013 is de onafhankelijke stichting LEEFH opgericht.
LEEFH heeft een belangrijk deel van de activiteiten van het bevolkingsonderzoek
overgenomen:
‐
Het AMC blijft het DNA-onderzoek uitvoeren: het laboratorium MEVG
heeft immers 20 jaar ervaring op dit gebied. Bovendien is het
kostenefficiënt om alle DNA-analyses op één plek uit te voeren.
‐
LEEFH gebruikt integraal het webbased systeem van de StOEH: het
veilig beheren en up to date houden van de landelijke database is
daarmee geborgd. Dit is niet alleen in het belang van de patiënt, maar
ook van de wetenschap. Ook voor andere genetische onderzoeken zou
de database in de toekomst interessant kunnen zijn.
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Hoe nu verder?

6.1

LEEFH van start gegaan
Vanaf 1 januari 2014 coördineert Stichting LEEFH de opsporing van FH en
(preventieve) behandeling, binnen de reguliere zorg.
Het FH-erfelijkheidsonderzoek valt onder de basisverzekering en wordt dus
volledig vergoed. Wel is het van belang om te weten dat het onderzoek van
invloed is op het eigen risico. Daardoor kunnen er bij de patiënt toch kosten in
rekening worden gebracht.
Stichting LEEFH heeft de ambitie om zich in de toekomst ook op andere
terreinen van familiaire hart- en vaatziekten in te zetten voor onderzoek en
opsporing.

6.2

Verzekerde zorg
Binnen het bevolkingsonderzoek was het mogelijk, na toestemming van de
indexpatiënt en familie, direct met hen te schakelen. Een verwijzing van de arts
was niet nodig. Doordat het onderzoek nu onder de verzekerde zorg valt,
verandert er een aantal zaken:
‐
‐
‐

De actieve opsporing middels thuisbezoeken is verdwenen, de
indexpatiënt moet voortaan zelf zijn of haar familie mobiliseren.
Er moet eerst een aanvraag voor DNA-diagnostiek komen van een
huisarts of een specialist, pas dan zijn de kosten verzekerd.
Er kunnen kosten zijn voor de doelgroep. Als het eigen risico wordt
aangesproken, betalen deelnemers mee aan de kosten van het
onderzoek. Er is een diagnoseschema gemaakt waarmee het
eenvoudiger wordt te bepalen of iemand voor DNA-diagnostiek in
aanmerking komt en zo ja voor welke diagnostiek. Een specialist of een
huisarts kan een aanvraag doen voor DNA-diagnostiek. Maar ook de
patiënt kan in actie komen door een informatiepakket aan te vragen bij
de Stichting LEEFH en daarmee naar de huisarts te gaan. Door deze
voorselectie worden de kosten laag gehouden.
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Tot slot

Sinds 20 jaar is in Nederland familieonderzoek uitgevoerd naar FH. Dit gebeurde
vanaf 2004 als landelijk bevolkingsonderzoek: met subsidie van het Rijk door de
minister van VWS. De uitvoering was in handen van de StOEH.
Het bevolkingsonderzoek heeft concrete resultaten bereikt met VWS als
subsidieverstrekker, het RIVM als regisseur, de StOEH als uitvoeringsorganisatie
van het programma en het AMC als uitvoerder van het DNA-onderzoek. In 20
jaar zijn er 28.000 patiënten opgespoord. Daarmee is een aanzienlijke bijdrage
geleverd aan de preventie van hart- en vaatziekten. Daarnaast is veel kennis en
ervaring verzameld op het gebied van FH en de opsporing van FH-patiënten.
Vanaf de start van het bevolkingsonderzoek was bekend dat de subsidie voor
het bevolkingsonderzoek FH tijdelijk was. In 2001 schatte het ministerie van
VWS in dat er ongeveer acht of negen jaar voor nodig was om de familieleden
van bekende FH-patiënten in ons land op te sporen. Omdat bleek dat de
opsporing minder snel ging dan verwacht heeft de minister van VWS in 2010
besloten het bevolkingsonderzoek te verlengen tot 1 januari 201411.
Tijdens het bevolkingsonderzoek werd duidelijk dat het aantal opgespoorde
patiënten in grote mate afhankelijk was van de toestroom van indexen. Vooraf
was ingeschat dat de opsporing van FH-patiënten sneller zou verlopen, maar de
resultaten stagneerden doordat het aantal gevonden indexen achterbleef. Om
een inhaalslag te maken is in de laatste jaren - in de meest achterblijvende
regio’s - extra ingezet op het opsporen van indexen via huisartsen en
specialisten.
Het bleek lastig om bij huisartsen en specialisten continu aandacht te krijgen
voor de opsporing van FH-patiënten. Dat heeft alles te maken met het feit dat
het bevolkingsonderzoek zich richtte op de kleine groep FH-patiënten binnen die
zo veel grotere groep mensen met een hoog cholesterol.
Bij het vaststellen van de einddatum van de subsidie (in 2010) werd
geconstateerd dat het bevolkingsonderzoek naar FH niet meer past in het
huidige beleid waarin de eigen verantwoordelijkheid van de burger voorop staat.
De Stichting LEEFH probeert de geleerde lessen mee te nemen in toekomstig
beleid en zet de opsporing van mensen met FH voort in de verzekerde zorg.
LEEFH zet zich hiermee in voor mensen met FH, waarvan het aantal hoger lijkt
dan bij de start van het bevolkingsonderzoek was ingeschat.

11 Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn en Sport. Toekomst landelijke opsporing Familiaire Hypercholesterolemie. Brief van de Minister van
VWS d.d. 18 maart 2010 aan de Voorzitter van de StOEH. Den Haag: Min VWS, 2010; kenmerk PG/OGZ-2989217
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Bijlage 1

Besliskaart FH
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Bijlage 2

Folder bevolkingsonderzoek FH
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Bijlage 3

Folder FH en verzekerbaarheid
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