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Figuur 1A: Synthese van cholesterol in levercel en andere lichaamscellen

Legende: HMG-CoA synthase en HMG-CoA reductase zijn enzymes zijn die de respectievelijke
stappen catalyseren
Figuur 1B: Transport van cholesterol in het lichaam

Legende: Chol: cholesterol; TG: triglyceriden; VLDL: very-low-density-lipoproteïne-partikels; IDL:
intermediate-density-lipoproteïne-partikels; LDL: low-density-lipoproteïne-partikels; HDL: highdensity-lipoproteïne-partikels; LDL-R: receptor voor LDL-partikels; HDL-R: receptor voor HDL-partikels
Opmerkingen:
- ‘Andere lichaamscel’ = andere cel dan levercel of darmcel
- de cellen en structuren in de tekening zijn niet naar werkelijke verhoudingen en groottes getekend
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Cholesterol (tekst 1)
De term cholesterol is afgeleid van het Griekse cholè (gal) en stereos (vaste stof).
Cholesterol is immers één van de vaste componenten van galvocht, dat hoofdzakelijk uit
water bestaat. Cholesterol wordt voor ongeveer 20% opgenomen via de voeding (exogeen)
en voor ongeveer 80% in het lichaam (endogeen) geproduceerd, vooral in de lever maar
ook in de darmen, de bijnieren, de spieren, de hersenen en de voortplantingsorganen.
Cholesterol is een essentiële bouwsteen in de opbouw van dierlijke celmembranen.
Daarnaast vormt cholesterol de bouwsteen van steroïdhormonen (glucocorticoïden,
mineralocorticoïden, androgenen, progestagenen en oestrogenen), vitamine D en
galzouten. De synthese van cholesterol begint met de condensatie van Acetyl Co-enzyme
A (Acetyl CoA) tot 3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA (HMG-CoA). Deze molecule wordt
vervolgens gereduceerd tot mevalonzuur door het enzyme HMG-CoA reductase (zie figuur
1A). Deze stap regelt de cholesterolsynthese: de activiteit van HMG-CoA reductase neemt
af wanneer meer cholesterol vanuit de voeding wordt opgenomen.
Exogeen cholesterol wordt in het eerste deel van de dunne darm opgenomen via actief
transport in de darmcel. Cholesterol is een vet en dus niet oplosbaar in water. Daarom
wordt het in de darmcel samen met triglyceriden (een ander soort vet uit de voeding
bestaande uit vetzuren en glycerol) verpakt tot chylomicronen om in het bloed
getransporteerd te kunnen worden. Chylomicronen zijn lipoproteïnen: zij bestaan uit een
vetoplosbare binnenkant van triglyceriden en cholesterol, omgeven door een
wateroplosbare buitenkant van fosfolipiden en apolipoproteïnen. Deze laatste zijn een
specifieke groep van eiwitten die vetten binden en voor de vorming van lipoproteïnen
vereist zijn. Apolipoproteïnen zorgen er zo voor dat vetten in het bloed en de lymfe kunnen
circuleren. De chylomicronen worden dan vanuit de darmwand via de lymfe- en bloedbaan
getransporteerd naar de lever, waar het cholesterol uit de chylomicronen wordt
opgenomen in de levercellen (zie figuur 1B).
In de levercel worden het nieuw aangemaakte cholesterol, het uit de chylomicronen
opgenomen cholesterol en de triglyceriden samen verpakt in VLDL (very-low-densitylipoproteïne)-partikels. De VLDL-partikels worden door de lever in de bloedbaan
afgescheiden. De triglyceriden in de VLDL-partikels worden door het lipoproteïnelipase, een
enzyme op de vaatwand, gesplitst in vrije vetzuren (VVZ) en glycerol. Deze vrije vetzuren
worden door de lichaamscellen opgenomen. De VLDL-partikels veranderen daardoor naar
IDL (intermediate-density-lipoproteïne)- en vervolgens naar LDL (low-densitylipoproteïne)-partikels. Deze LDL-partikels worden dan de belangrijkste transportvorm van
cholesterol in het lichaam. 70-80% van de LDL-partikels worden snel uit de bloedbaan
verwijderd door de LDL-receptoren in de levercellen en in mindere mate in andere
lichaamscellen, waaronder die van de bijnieren en de voortplantingsorganen. De LDLpartikels die in de bloedbaan achterblijven, worden uiteindelijk in de vaatwand afgezet.
Daar worden zij door specifieke cellen (macrofagen) opgeruimd via een proces van
fagocytose.
Het overtollige cholesterol in de andere lichaamscellen wordt onder de vorm van HDL (highdensity-lipoproteïne)-partikels getransporteerd naar de lever. De HDL-partikels worden na
binding op een HDL-receptor opnieuw opgenomen in de levercellen (zie figuur 1B). Zo
zorgen HDL-partikels ervoor dat het cholesterol opgeruimd wordt uit het bloed. In de
levercel wordt een deel van het cholesterol omgezet naar galzouten. De levercel verwijdert
het overtollige cholesterol en de gevormde galzouten samen met het galvocht dat via de
galwegen in de darm terechtkomt en het lichaam verlaat.
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1. Welke uitspraak is correct over de productie van cholesterol bij de mens?
<A> De belangrijkste bron van cholesterol in het lichaam is opname via de
voeding.
<B> Cholesterol wordt niet alleen aangemaakt door de lever.
<C> Het belangrijkste orgaan voor synthese van cholesterol is de darm.
<D> Cholesterol wordt ook aangemaakt in de galblaas.
2. De hoeveelheid cholesterol die in de lever wordt aangemaakt, wordt geregeld door
<A> de concentratie mevalonzuur en exogeen cholesterol.
<B> de concentratie HMG-CoA en endogeen cholesterol.
<C> HMG-CoA reductase en exogeen cholesterol.
<D> HMG-CoA synthase en endogeen cholesterol.
3. LDL-partikels
<A> worden voor het grootste deel door andere lichaamscellen dan levercellen
opgenomen.
<B> zorgen voor transport van cholesterol van de andere lichaamscellen naar de
lever.
<C> worden voor het grootste deel door de lever opgenomen.
<D> zorgen voor transport van cholesterol van de darm naar de lever.
4. De naamgeving van cholesterol (afgeleid van het Griekse cholè en stereos)
verwijst naar een belangrijke eigenschap van cholesterol. Welke?
<A> Cholesterol wordt door de galblaas aangemaakt.
<B> Cholesterol is de bouwsteen van steroïdhormonen.
<C> Cholesterol wordt in het galvocht afgescheiden.
<D> Cholesterol is het hoofdbestanddeel van galvocht.
5. Apolipoproteïnen dragen ertoe bij dat cholesterol
<A> vanuit de darmholte in de darmcel opgenomen kan worden.
<B> met vrije vetzuren in LDL-partikels verpakt wordt.
<C> in het galvocht opgelost kan worden.
<D> in het bloed getransporteerd kan worden.
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Figuur 2A: Drempelwaarden voor concentraties cholesterol en triglyceriden in het bloed
voor verschillende leeftijdsgroepen bij kinderen (5 tot 19 jaar) per geslacht
Leeftijd/geslacht
5 – 9 jaar
M
V
10 – 14 jaar
M
V
15 – 19 jaar
M
V

Totaal cholesterol
(mmol/l)

LDL-cholesterol
(mmol/l)

Triglyceriden
(mmol/l)

4,91
5,12

3,26
3,45

1,14
1,19

5,25
5,33

3,37
3,47

1,41
1,48

5,10
5,38

3,86
3,78

1,67
1,40

Figuur 2B: Laboratoriumclassificatie van een aantal aandoeningen bij volwassenen
waarbij de cholesterol- en/of triglyceridenconcentraties in het bloed afwijkend zijn
geïsoleerde
hypercholesterolemie
gemengde
hyperlipidemie
geïsoleerde
hypertriglyceridemie

Totaal cholesterol
>5,00 mmol/l

LDL-cholesterol
>3,00 mmol/l

Triglyceriden
<1,70 mmol/l

>5,00 mmol/l

>3,00 mmol/l

>1,70 mmol/l

<5,00 mmol/l

<3,00 mmol/l

>1,70 mmol/l

Figuur 2C: Vorming van een atheroomplaat in een bloedvat

Legende: endotheel: cellaag die de binnenzijde van het bloedvat bekleedt
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Hypercholesterolemie (tekst 2)
Hypercholesterolemie is een aandoening waarbij de cholesterolconcentratie in het bloed
boven een bepaalde drempelwaarde gestegen is. In het geval van familiale
hypercholesterolemie (FH) gaat het om een dominante overerfelijke aandoening die bij
ongeveer 1 op 500 personen voorkomt. FH wordt veroorzaakt door een mutatie in het gen
dat codeert voor de LDL-receptor. Als gevolg daarvan kunnen de lever- en andere
lichaamscellen onvoldoende LDL-receptoren tot expressie brengen op de celmembraan en
worden er onvoldoende LDL-partikels uit het bloed opgenomen. Daardoor zal de LDLcholesterolconcentratie bij een bloedonderzoek meestal gestegen zijn. Vaak is FH de
oorzaak van hart- en vaatziekten op jonge leeftijd. Vroegtijdig opsporen en behandelen
van FH bij eerstegraadsfamilieleden is dus aangewezen. Een LDL-cholesterolconcentratie
boven een bepaalde drempelwaarde voor leeftijd en geslacht (zie figuur 2A) of de
combinatie van een LDL-cholesterolconcentratie >3,50 mmol/l en het feit dat één van de
ouders FH heeft, maakt de diagnose FH bij kinderen waarschijnlijk maar niet 100% zeker.
Een DNA-onderzoek is noodzakelijk om de diagnose van FH te bevestigen.
Op basis van het cholesterolgehalte en het triglyceridengehalte in het bloed maken we in
het algemeen een onderscheid tussen geïsoleerde hypercholesterolemie, geïsoleerde
hypertriglyceridemie en gemengde hyperlipidemie (dit is een combinatie van zowel
hypercholesterolemie als van hypertriglyceridemie; zie figuur 2B voor de drempelwaarden
bij volwassenen). Zo stelt men de diagnose van gemengde hyperlipidemie bij een
concentratie totaal cholesterol in het bloed >5,00 mmol/l, LDL-cholesterol >3,00 mmol/l
en triglyceriden >1,70 mmol/l. Daarnaast maakt men nog een onderscheid tussen primaire
hyperlipidemie (te wijten aan een genetisch defect zoals bij FH) en secundaire
hyperlipidemie (te wijten aan andere ziekten, voedingsstoornissen en geneesmiddelen).
LDL-partikels in de bloedbaan kunnen doorheen het endotheel van de vaatwand dringen.
Het endotheel is de cellaag die de binnenzijde van een bloedvat bekleedt. LDL-partikels
dringen makkelijker doorheen het endotheel indien het endotheel beschadigd is door hoge
bloeddruk, roken of suikerziekte. Hoe meer LDL-partikels in het bloed, des te meer LDLpartikels in de vaatwand kunnen terechtkomen. In de subendotheliale ruimte van de
vaatwand wordt LDL-cholesterol geoxideerd (zie figuur 2C). Macrofagen in de vaatwand
nemen dit geoxideerde LDL-cholesterol op. Door opstapeling van geoxideerd cholesterol
transformeren de macrofagen vervolgens tot schuimcellen. Er vormen zich dan vetstrepen
op de binnenste laag van de arteriewand in de grote en middelgrote arteries. Na verloop
van tijd worden deze vetstrepen dikker en vormen ze echte atheroomplaten. Die bestaan
uit een cholesterolkern omgeven door een kapsel. Het kapsel wordt gevormd uit
bindweefsel dat voor een deel afkomstig is uit de gladde spiercellen in de vaatwand (zie
figuur 2C). Wanneer deze atheroomplaten in volume toenemen kunnen ze uiteindelijk de
vaatholte van een bloedvat vernauwen. Het kapsel van een atheroomplaat kan echter ook
barsten waardoor de cholesterolkern in contact komt met bloedplaatjes. Daardoor ontstaat
dan een bloedklonter die de vaatholte van een bloedvat plots volledig afsluit. Het bloed
kan er niet meer doorheen, waardoor de weefsels stroomafwaarts zuurstoftekort oplopen
en uiteindelijk afsterven. Dat noemen we een acuut infarct. Zo’n infarct doet zich meestal
voor in het hart of de hersenen. Na het doormaken van een hartinfarct of een beroerte
(infarct in de hersenen) is het sterk aangewezen dat patiënten een statine (medicijn dat
de cholesterolconcentratie in het bloed verlaagt) en een lage dosis aspirine nemen. Een
lage dosis aspirine moet voorkomen dat het bloed gaat klonteren wanneer een
atheroomplaat beschadigd raakt.
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6. Bart is 18 jaar en wordt opgenomen omwille van een acuut hartinfarct. Het
bloedonderzoek toont een totaal cholesterol van 5,10 mmol/l en een LDLcholesterol van 4,00 mmol/l. Welke uitspraak is het meest correct?
<A> Gegevens over de ouders van Bart volstaan om de diagnose van familiale
hypercholesterolemie bij Bart met zekerheid te stellen.
<B> Familiale hypercholesterolemie is niet 100% uitgesloten bij Bart.
<C> Familiale hypercholesterolemie is 100% uitgesloten bij Bart.
<D> Familiale hypercholesterolemie is 100% zeker bij Bart.
7. Jolien is 40 jaar en heeft familiale hypercholesterolemie. Ze laat bij haar
dochtertje Jade van 12 jaar een bloedonderzoek uitvoeren. Daaruit blijkt dat Jade
een totaal cholesterol van 5,20 mmol/l en een LDL-cholesterol van 3,60 mmol/l
heeft. Welke uitspraak is het meest waar?
<A> Jade lijdt niet aan familiale hypercholesterolemie.
<B> Jade lijdt waarschijnlijk niet aan familiale hypercholesterolemie, maar DNAonderzoek is nodig om dit te bevestigen.
<C> Jade lijdt aan familiale hypercholesterolemie.
<D> Jade lijdt waarschijnlijk aan familiale hypercholesterolemie, maar DNAonderzoek is nodig om dit te bevestigen.
8. Wanneer we tijdens een bloedonderzoek een totaal cholesterol meten van 6,00
mmol/l, een LDL-cholesterol van 2,00 mmol/l en triglyceriden van 1,50 mmol/l bij
een 30-jarige persoon, dan heeft deze persoon
<A> geen hyperlipidemie.
<B> een geïsoleerde hypercholesterolemie.
<C> een geïsoleerde hypertriglyceridemie.
<D> een gemengde hyperlipidemie.
9. Wanneer we bij een 45-jarige vrouw vaststellen dat ten gevolge van een ziekte
het totaal cholesterol gestegen is van 5,00 naar 7,00 mmol/l, het LDL-cholesterol
van 3,00 naar 4,00 mmol/l en de triglyceriden stabiel gebleven zijn op 2,00
mmol/l, dan heeft zij nu
<A> een secundaire geïsoleerde hypercholesterolemie.
<B> een secundaire gemengde hyperlipidemie.
<C> een primaire gemengde hyperlipidemie.
<D> een primaire geïsoleerde hypercholesterolemie.
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10. Een acuut hartinfarct ontstaat wanneer
<A> een atheroomplaat de vaatholte van een hartslagader uiteindelijk voor 75%
afsluit.
<B> macrofagen in de vaatwand geoxideerd LDL opnemen.
<C> gladde spiercellen een kapsel rond de cholesterolkern in de vaatwand vormen.
<D> het kapsel van een atheroomplaat in een hartslagader barst en een klonter de
bloedcirculatie blokkeert.
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Figuur 3A: 10-jaarsrisico in % op hart- en vaataandoeningen bij personen die nog niet
lijden aan een hart- en vaatziekte

Opmerkingen bij deze tabel:
- Aanbevolen behandeling: - indien risico < 10%: leefstijlaanpassingen
- indien risico ≥ 10%: leefstijlaanpassingen en medicatie
- De vermelde bloeddruk verwijst naar de bovendruk
- Het risico bij patiënten met suikerziekte kan worden geschat door bij de actuele leeftijd van de
patiënt 15 jaar op te tellen
Figuur 3B: Het relatieve risico op sterfte, hartinfarct en beroerte na 2 jaar gebruik van
een statine bij personen met een laag risico op hart- en vaatziekten
Sterfte
Hartinfarct
Beroerte

Relatief risico
0,90
0,63
0,83

NNT*
239
216
291

*NNT= number needed to treat = hoeveel patiënten behandeld moeten worden om bij één patiënt
sterfte, hartinfarct of beroerte na 2 jaar te vermijden
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Behandeling van hypercholesterolemie (tekst 3)
De verhouding in het bloed van totaal cholesterol op HDL-cholesterol (ratio totaal
cholesterol/HDL) is de beste parameter om het risico op hart- en vaatziekten
(cardiovasculair risico) in de Europese populatie te voorspellen. Het risico op hart- en
vaatziekten wordt echter niet alleen bepaald door het cholesterolgehalte in het bloed maar
ook door andere factoren zoals leeftijd, geslacht, roken, hoge bloeddruk (bovendruk >120
mmHg), suikerziekte, voeding, lichamelijke activiteit, BMI (‘Body Mass Index’ of de
verhouding tussen lichaamsgewicht en lichaamslengte) en
de persoonlijke
voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten. De beslissing om al dan niet met een
behandeling voor hyperlipidemie te starten, zal dan ook afhangen van het globale risico op
hart- en vaatziekten van een persoon. Om het risico op ziekte of sterfte door hart- en
vaataandoeningen na 10 jaar voor personen die nog niet lijden aan een hart- en vaatziekte
in te schatten, kan men de tabel in figuur 3A raadplegen. Op basis van het berekende
risico, stelt de arts de meest geschikte behandeling in. Patiënten met familiale
hypercholesterolemie hebben steeds een behandeling met cholesterolverlagende medicatie
nodig, aangezien hun risico op hart- en vaatziekten hoger is dan bij de rest van de
bevolking. Deze behandeling start onmiddellijk na de diagnose bij volwassenen, ofwel ten
vroegste vanaf 8 à 10 jaar bij kinderen.
Veranderingen in levensstijl zoals stoppen met roken én voldoende lichaamsbeweging én
een evenwichtige voeding zijn essentieel als eerste stap, en blijven vanzelfsprekend ook
belangrijk als cholesterolverlagende middelen worden voorgeschreven. Na het opstarten
van een cholesterolverlagende behandeling, zijn de streefwaarden voor cholesterol
vastgelegd op totaal cholesterol <5,00 mmol/l en LDL-cholesterol <3,00 mmol/l. Er
bestaan verschillende geneesmiddelen om cholesterol te doen dalen.
De meest gebruikte cholesterolverlagende medicatie zijn statines. Na inname via de mond
komen simvastatine, atorvastatine, pravastatine, rosuvastatine en fluvastatine in de lever
terecht en zullen ze het HMG-CoA reductase remmen. Daardoor zal de synthese van
cholesterol sterk verminderen en zal er minder VLDL-cholesterol door de lever vrijgegeven
worden. Daarnaast zullen er ook meer LDL-receptoren tot expressie komen en zal er meer
LDL-cholesterol afgebroken worden. Dat alles leidt tot een daling van LDL-cholesterol in
het bloed met 20 tot 60%. Daarnaast veroorzaken statines een matige verhoging van het
HDL-cholesterol en een verlaging van de triglyceriden. Als gevolg van deze veranderingen
zal de ratio totaal/HDL-cholesterol verlagen. Deze biologische effecten van statines
vertalen zich in een daling van cardiovasculaire ziekte en sterfte bij personen met een
duidelijk verhoogd globaal cardiovasculair risico en zeker bij personen met reeds gekende
cardiovasculaire ziekten. Deze klinische doeltreffendheid werd in heel wat studies
onderzocht. Bij personen met een laag globaal cardiovasculair risico is de winst in absolute
cijfers echter gering. Zo bleek in een recente studie bij patiënten met een laag globaal
cardiovasculair risico dat na 2 jaar het ‘relatieve risico’ op sterfte tussen statinegebruikers
en niet-statinegebruikers 0,9 bedroeg. Dat betekent een relatieve daling van de kans op
sterfte van 10% bij statinegebruikers ten opzichte van niet-statinegebruikers. In hetzelfde
onderzoek bleek ook dat men 239 personen gedurende 2 jaar met een statine moest
behandelen om één overlijden te voorkomen. Dat laatste getal noemen we number needed
to treat (NNT) (zie figuur 3B).
Een ander vaak gebruikt cholesterolverlagend middel is ezetimide. Ezetimide is een
krachtige remmer van de opname van cholesterol door de darmcellen. Dat leidt tot een
daling van LDL-cholesterol in het bloed met ongeveer 20%. De klinische doeltreffendheid
van ezetimide in vergelijking met statine is niet onderzocht.
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11. Een man van 65 jaar zonder voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten heeft een
totaal cholesterol van 7,00 mmol/l, een LDL-cholesterol van 3,50 mmol/ en een
HDL-cholesterol van 1,00 mmol/l. Daarnaast heeft hij een bloeddruk van 140
mmHg (bovendruk). Hij rookt 10 sigaretten per dag. Indien men inzet op de
aanpak van één enkele risicofactor, welke van de onderstaande acties zal het 10jaarsrisico op ziekte of sterfte door hart- en vaatziekten bij deze man het sterkst
doen dalen?
<A> zijn totaal cholesterol verlagen naar 5,00 mmol/l (het HDL-cholesterol
verandert niet)
<B> hem helpen bij het stoppen met roken
<C> zijn totaal cholesterol verlagen naar 6,00 mmol/l (het HDL-cholesterol
verandert niet)
<D> zijn bloeddruk verlagen naar 120 mmHg (bovendruk)
12. Statines werken cholesterolverlagend omdat ze
<A> de vorming van HDL-receptoren in de lever doen toenemen.
<B> de activiteit van lipoproteïnelipase op de vaatwand doen toenemen.
<C> de synthese van cholesterol in de lever remmen.
<D> de opname van cholesterol via het spijsverteringskanaal remmen.
13. De klinische doeltreffendheid van
<A> een statine is groter dan die van ezetimide.
<B> ezetimide is groter dan die van een statine.
<C> een statine en ezetimide is gelijk.
<D> ezetimide in vergelijking met die van een statine is onduidelijk.
14. Welke stelling is juist op basis van figuur 3B?
<A> De kans op een hartinfarct is 0,63% lager door gebruik van een statine.
<B> De kans op een hartinfarct is 0,37% lager door gebruik van een statine.
<C> De kans op een hartinfarct is 63% lager door gebruik van een statine.
<D> De kans op een hartinfarct is 37% lager door gebruik van een statine.
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15. Een vrouw van 65 jaar die niet rookt en zonder voorgeschiedenis van hart- en
vaatziekten, met een bloeddruk van 160 mmHg (bovendruk) en een ratio
totaal/HDL-cholesterol van 7 raadpleegt haar huisarts. Die overweegt hetzij
cholesterolverlagende, hetzij bloeddrukverlagende medicatie te geven. Haar 10jaarsrisico op hart- en vaatziekten zal dalen naar <10% wanneer
<A> haar ratio totaal/HDL-cholesterol daalt tot 6.
<B> haar ratio totaal/HDL-cholesterol daalt tot 5.
<C> haar bloeddruk daalt tot 140 mmHg (bovendruk).
<D> haar bloeddruk daalt tot 120 mmHg (bovendruk).
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