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

Legende: HMG-CoA synthase en HMG-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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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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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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16. HDL-partikels zorgen voor transport van cholesterol
<A> van de andere lichaamscellen naar de lever.
<B> van de lever naar de andere lichaamscellen.
<C> van de darm naar de lever.
<D> van de darm naar de andere lichaamscellen.
17. Het risico op hart- en vaatziekten neemt toe wanneer
<A> de concentratie LDL-cholesterol in het bloed afneemt.
<B> de concentratie VLDL-cholesterol in het bloed afneemt.
<C> de concentratie HDL-cholesterol in het bloed afneemt.
<D> de concentratie IDL-cholesterol in het bloed afneemt.
18. Guido is een man van 55 jaar die voor het eerst naar een diëtist gaat. De diëtist
raadt hem aan om de grote hoeveelheden cholesterol die hij opneemt via zijn
voeding drastisch te verminderen. Guido neemt de goede raad ter harte en start
een dieet waarbij hij veel minder cholesterol inneemt. In zijn lichaam vinden een
aantal processen plaats als reactie op deze verminderde inname van cholesterol.
Welk van onderstaande reacties zal echter NIET plaatsvinden?
<A> De levercellen maken meer cholesterol aan.
<B> De cholesterolsynthese in de lever neemt af.
<C> Het aantal chylomicronen in de bloedbaan neemt af.
<D> HMG-CoA reductase wordt extra geactiveerd.
19. DNA-onderzoek is noodzakelijk voor de diagnose van familiale
hypercholesterolemie omdat familiale hypercholesterolemie
<A> kan voorkomen zonder hoge LDL-cholesterolconcentratie in het bloed.
<B> altijd voorkomt zonder hoge LDL-cholesterolconcentratie in het bloed.
<C> kan voorkomen zonder hoge triglyceridenconcentratie in het bloed.
<D> altijd voorkomt zonder hoge triglyceridenconcentratie in het bloed.
20. Welk van volgende parameters is de beste om het risico op hart- en vaatziekten
te bepalen?
<A> de verhouding totaal cholesterol/triglyceriden
<B> de verhouding totaal cholesterol/LDL-cholesterol
<C> de verhouding LDL-cholesterol/HDL-cholesterol
<D> de verhouding totaal cholesterol/HDL-cholesterol
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21. Welke stelling is FOUT?
<A> Mannen hebben een hoger risico op hart- en vaatziekten dan vrouwen.
<B> Ouderen hebben een hoger risico op hart- en vaatziekten dan jongeren.
<C> Een hoog HDL-cholesterol gaat gepaard met een hoog risico op hart- en
vaatziekten.
<D> Suikerziekte verhoogt het risico op hart- en vaatziekten.
22. Een man van 55 jaar is 15 jaar geleden gestopt met roken. We kunnen hem dus
beschouwen als een niet-roker. Hij heeft een ratio totaal cholesterol/HDL van 7 en
een bloeddruk van 120 mmHg (bovendruk). Wat is het meest aangewezen advies
om het 10-jaarsrisico op hart- en vaatziekten bij deze man te verlagen?
<A> een statine nemen, voldoende bewegen en gezond eten
<B> voldoende bewegen en gezond eten
<C> een bloeddrukverlager nemen, voldoende bewegen en gezond eten
<D> een bloeddrukverlager en een statine nemen, voldoende bewegen en gezond
eten
23. Een NNT gedurende 2 jaar van 291 om met een statine een beroerte te
voorkomen betekent dat
<A> men gedurende minstens 291 dagen met een statine moet behandelen om bij
één patiënt een beroerte te voorkomen.
<B> 291 beroertes voorkomen kunnen worden wanneer men 1000 patiënten
gedurende 2 jaar behandelt.
<C> 291 beroertes voorkomen kunnen worden wanneer 10 000 patiënten
gedurende 2 jaar behandeld worden.
<D> 291 personen gedurende 2 jaar behandeld moeten worden om één beroerte
te voorkomen.
24. Door zijn biologisch werkingsmechanisme doet simvastatine het risico op hart-en
vaatziekten dalen omdat het in het bloed VOORAL
<A> LDL-cholesterol doet dalen.
<B> HDL-cholesterol doet dalen.
<C> het totale cholesterol doet dalen.
<D> HDL-cholesterol doet stijgen.
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25. Wat is de meest aangewezen behandeling bij een man van 40 jaar met familiale
hypercholesterolemie die niet rookt?
<A> op de voeding letten
<B> een statine nemen en op de voeding letten
<C> op de voeding letten en voldoende beweging nemen
<D> een statine nemen en op de voeding letten en voldoende beweging nemen
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