
Familiale hypercholesterolemie (FH)
is een genetische aandoening die  
een gevaarlijk hoog LDL-gehalte, 
of “slechte” cholesterol veroorzaakt, 

vanaf de geboorte.

30 miljoen mensen 
in de wereld lijden aan FH. 

Als hartaandoeningen voorkomen in de familie, 
samen met een erg hoog cholesterolgehalte, dan 

kan dit een familieziekte zijn.   

FH kan behandeld worden. Behandeling voor verlaging van uw  
LDL-cholesterolgehalte kan uw risico op een hartaandoening verlagen.

Aangezien FH een familieziekte is, is familiale screening cruciaal.

Bij ~90 % van de mensen met FH  
is nog geen diagnose gesteld.

Medicatie: 
statines, cholesterol- 

absorberende remmers, 
PCSK9-remmers en  

zoutbindende middelen

Aferese:
 behandeling om 

LDL-cholesterol uit 
het bloed te verwijderen 

Veranderingen in 
levensstijl: 

gezonde voeding voor 
het hart eten en regelmatig 

bewegen kan helpen

KENT U FH?

Wat is FH?

Indien u FH hebt, heeft 
elk van uw kinderen 50 % 
kans dat zij FH hebben 

geërfd.
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In vergelijking met andere 
genetische aandoeningen 
die men ziet bij kinderen, 

is FH veruit de meest 
voorkomende 1 

Voor meer informatie. Ga naar www.theFHfoundation.org.

Onbehandelde personen met FH 
lopen tot 20 keer meer 

risico in hun leven op een 
hartaandoening op jonge leeftijd.2

20X

Familiegeschiedenis 
van een hartaandoening 

op jonge leeftijd

Hoog LDL-cholesterolgehalte: 
boven 190 mg/dl* bij 

volwassenen en 160 mg/dl*  
bij kinderen

Familiale
Hypercholesterolemie

F + H = FH

FH is de genetische aandoening 
die het meeste slachto�ers 

maakt in de wereld.    1
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*Onbehandeld


