
 

 

Directieverslag 2015 

Stichting LEEFH coördineert vanaf 2014 de opsporing en zorg voor families met Familiaire 

Hypercholesterolemie (FH). Tot 2014 was er een uitgebreider Bevolkingsonderzoek FH, uitgevoerd door de 

StOEH, onder regie van het RIVM en gefinancierd door Ministerie van VWS.  

De StOEH, die in 20 jaar tijd een grote landelijke database heeft opgebouwd van 30.000 Nederlanders met 

FH, is gestopt met het bevolkingsonderzoek. Stichting LEEFH nam het stokje over en heeft  o.a.  als doel om 

landelijke afstemming te borgen, wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en te realiseren dat de 

relevante data en familiestambomen voor alle betrokkenen te raadplegen zijn. Na de beëindiging van de 

subsidie door de Rijksoverheid is gezocht naar een nog goedkopere vorm om de basisstructuur van de 

opsporing in stand te houden. Dit is gerealiseerd in de stichting LEEFH. Ondanks alle inspanningen van de 

stichting LEEFH met de zeer beperkte beschikbare middelen en het enthousiasme van betrokken 

stakeholders, ziekenhuizen, onderzoekers, verwijzers en medewerkers is de opbrengst van de opsporing 

aanzienlijk lager dan in de periode van de StOEH opzet. Maar geen reden om hiermee te stoppen. 

Stichting LEEFH vindt het van groot belang dat er nieuwe wegen worden gevonden voor de opsporing van FH 

patiënten. Bij de start van het bevolkingsonderzoek was de schatting dat er in Nederland ca. 40.000 mensen 

zijn met deze aandoening. Door de opsporing en het daarmee verbonden wetenschappelijk onderzoek gaan 

wij er nu echter vanuit dat gemiddeld  1 op 240 personen (dus niet 40.000 maar 70.000 Nederlanders) deze 

aandoening heeft. Van hen zijn pas 30.000 opgespoord en geregistreerd. Alle opgespoorde personen  zijn via 

de reguliere zorg behandeling aangeboden. 

Naast het verder stimuleren van het opsporen van FH patiënten werkten wij in 2015 aan de opbouw van een 

landelijke structuur voor het familie onderzoek (de regionale LEEFH centra). 
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Directieverslag 2015 

In het voorjaar van 2015 stelde de directie, die tevens het bestuur vormt van de stichting LEEFH een jaarplan 

op. Daarin zijn uitgewerkt de missie, doelen en acties van de Stichting voor het jaar 2015. 

Samenvattend… 

Stichting LEEFH heeft als missie om zo snel als mogelijk via een landelijke aanpak nog 40.000 

personen/familieleden met FH te vinden, te laten testen en behandelen. 

Dit doet LEEFH door  

 landelijke coördinatie van FH zorg (van voorlichting-aanvraag-indicatie tot uitslag-nazorg) 

 opzet van en samenwerking met regionale LEEFH -/FH expertise centra 

 zorgdragen uniforme, landelijke werkwijze en beheer landelijke FH database 

 creëren awareness belang vroegtijdige opsporing en behandeling bij FH families en medici 

 stimuleren wetenschappelijk onderzoek 

Het streven is om de opsporingsaantallen ten tijde van het bevolkingsonderzoek (jaarlijks  ca 2.000 personen 

met FH identificeren) opnieuw, met nieuwe structuur en financiën, te bereiken. Uitgangspunt daarbij is het 

realiseren van een lage drempel en het onderzoek zo goedkoop mogelijk organiseren en aanbieden i.s.m. 

alle betrokken relevante partijen.  

Daarnaast zijn in 2015 de activiteiten van LEEFH gericht op het stimuleren van samenwerking en afstemming 

tussen diverse FH disciplines (huisarts, cardiologie, kindergeneeskunde, vasculaire geneeskunde, klinische 

genetica). 

Dit directieverslag hoort bij de jaarrekening 2015 en bestaat uit de volgende onderdelen: 

 financiering FH zorg (en LEEFH) in 2015 

 plannen en acties 2015 

 resultaten 2015 

 aandachtpunten 2016/2017 

 

Financiering FH zorg en de stichting LEEFH in 2015 

De activiteiten en financiering van FH zorg in Nederland kan als volgt worden verdeeld: 

 Klinische FH diagnose en behandeling     

 Landelijke coördinatie van FH zorg door de stichting LEEFH    

 FH DNA onderzoek, zowel de complexe als de enkelvoudige FH diagnostiek  

 FH familieonderzoek en –counseling     
 

Na het stoppen van het Bevolkingsonderzoek FH lag een grote uitdaging bij het financieren van de landelijke 

coördinatie door LEEFH, financiering van de enkelvoudige FH DNA diagnostiek en financiering van de FH 

familiecounseling door LEEFH en de daarmee verbonden centra. 



In de huidige financieringsstructuur van de preventieve en curatieve zorg is de landelijke FH coördinatie via 

LEEFH en de enkelvoudige DNA diagnostiek niet wettelijk verankerd en dus niet in het reguliere 

declaratiestelsel van de zorgverzekeraars ondergebracht.  

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) nam op basis van het plan van de stichting (gelet op de kosteneffectiviteit 

en de te behalen extra levenswinst in jaren én levenskwaliteit van betrokken patiënten) eind 2013 het 

besluit om deze 2 ‘zorgproducten’ wel te vergoeden. ZN bevorderde dat  € 850.000,- extra per jaar 

beschikbaar wordt gesteld. Dit houdt in :€ 350.000,- voor de werkzaamheden die zijn ondergebracht in de 

Stichting LEEFH. Daarnaast is € 500.000,- voor de opvang van de kosten van de enkelvoudige diagnostiek die 

voorheen door StOEH uit de VWS subsidie werd bekostigd. Het AMC faciliteert deze enkelvoudige 

diagnostiek. Het AMC was en is op dit deel van het vakgebied een koploper in Nederland bij de opsporing en 

onderzoek van FH. Het AMC heeft met Achmea afspraken gemaakt over de wijze waarop dit budget 

gedeclareerd wordt. LEEFH heeft vervolgens met AMC een overeenkomst gesloten op grond waarvan de 3,5 

ton aan LEEFH betaald worden. Dit alles tot nadere afspraken in de nabije toekomst. 

Tot voor kort was familiecounseling voorbehouden aan Klinische Genetica. Vanaf 2016 is er een DOT 

familiecounseling/screening beschikbaar, ook voor vasculaire geneeskunde/cardiologie. 

Overige subsidie en sponsorgelden 

 

De Nederlandse Hartstichting, en de bedrijven Amgen en Sanofi hebben in 2015 subsidie/sponsorbudgetten 

toegekend aan LEEFH t.b.v. additionele activiteiten en kosten.  

 Het budget van Hartstichting, ca. €30.000,-, is gebruikt voor voorlichtingsmaterialen en 

communicatie aan patiënten en huisartsen, waaronder de website en testpakketten.  

 Het budget van Sanofi (ca. € 35.000,-) is ingezet voor PR en communicatie voor ‘breed publiek’ 

rondom FH-dag.  

 Het budget van Amgen (€ 50.000,-) is en wordt gebruikt voor de opzet van de LEEFH centra en de 

(extra) inzet van een FH consulent, totdat het centrum de DOT familiescreening kan declareren. 

In alle gevallen heeft Stichting LEEFH een sponsorverzoek ingediend bij genoemde partijen. De gemaakte 

financiële afspraken zijn vastgelegd in een sponsorovereenkomst. Daarbij zijn uitdrukkelijk afspraken 

gemaakt en vastgelegd dat LEEFH anders dan in de verslaglegging geen tegenprestaties levert en geheel vrij 

is in de inzet van de middelen van deze drie partijen voor het aangegeven doel.  De sponsorbedragen  van 

Sanofi en Amgen zijn door beide organisaties gemeld in het transparantieregister.  

 

Plannen & Acties 2015 

In vogelvlucht heeft het bestuur van de stichting zich met de volgende hoofdonderwerpen beziggehouden 
resp. overleg gevoerd om de financiën voor het lopende en komende jaar in het goede vat te gieten. 
 
Financiering  
 
In oktober 2015 is de LEEFH financiering 2016 (€350.000,-) geborgd. Daaraan voorafgaande is o.a. het 
volgende door het bestuur ondernomen: 

 gesprek ZN, medio juni 2015; 

 afstemming AMC en LEEFH, eind juni 2015; 

 contract AMGEN, in juli 2015; 

 voorstel resp. aanvraag € 30.000,- aan Hartstichting afgerond , in juni 2015; 

 besluit om bij de Nederlandse Organisatie voor wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een aanvraag in 
te dienen; deze zal in februari 2016 plaatsvinden. 



 
Eind 2015 is na veel overleg de declaratie van de enkelvoudige DNA diagnostiek geregeld via de volgende 
stepstones: 

 gesprek ZN daarover vond plaats medio juni 2015; 

 afstemming AMC eind juni 2015. 
 
Regionale familiecounseling in een LEEFH centrum wordt vanaf zomer  2015 voor een deel  gefinancierd in 
de volgende voorbereidende  stappen: 

 afronden/definitief akkoord DOT per 01-07-2016; 

 opstellen en aangaan van contract met afspraken en inzet budget AMGEN; 

 aanvullende afspraken met de LEEFH centra over inzet en wederzijds afspraken resp. voorwaarden 
vanaf augustus 2015. 

 

Awareness 

 

Aan de public relations en het openhouden van de  communicatiekanalen en media is gewerkt door deze 

praktisch ook te benutten. Zo kwamen de volgende presentaties resp. publicaties tot stand: 

 in de bijlage Telegraaf Hart & Vaten: 2 pagina’s over FH, maart 2015; 

 artikel en diagnosekaart FH spreekuur Huisartsgeneeskunde. Dit was in een oplage  voor 6.000 

huisartsen in mei 2015; 

 artikel NTvG, mei/juni 2015 over Familiaire hypercholesterolemie en het waarom opsporing en 
behandeling bij elkaar horen, van de hand van Jeanine E. Roeters van Lennep, Frank L.J. Visseren en 
Petr E. Jira; 

 het ontwikkelen brochure ‘FH zorg in Nederland’ met interviews en uitwerking  in voorjaar 2015, het  

opleveren en versturen naar relaties en netwerk. In september 2015 is de brochure naar 8.000 

huisartsen  verstuurd;  

 Presentaties over nut en noodzaak FH opsporing en behandeling op Internationale FH dag op 24 

september2015; 

 Overleg met de Hart- en vaatgroep om nader acties en activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren; 

 Budget bijeenkrijgen voor financiering van de awareness activiteiten via sponsoring door Sanofi, 

MSD 

 

Resultaten 2015 

LEEFH centra 

In 2015 is veel aandacht besteed aan de regionale afstemming van de FH opsporing  door de opzet van 

regionale LEEFH centra en het opleiden van regio FH consulenten. Hierdoor ontstaat een netwerk van centra 

waar FH families terecht kunnen voor behandeling en familieonderzoek. 

Eind 2015 zijn met 7 centra contracten afgesloten: 

1. AMC Amsterdam, 

2. UMC Utrecht, 

3. Erasmus Medisch Centrum Rotterdam,  

4. Deventer Ziekenhuis, 

5. Amphia Ziekenhuis Breda/Oosterhout, 

6. Medisch Centrum Alkmaar en 

7. Medisch Centrum Leeuwarden. 



Er is eind 2015 met 5 regio's/ziekenhuizen overleg over de oprichting van een centrum . De verwachting is 

dat zij in de loop van 2016 zich zullen aansluiten als LEEFH centrum  

8. Twee Steden Ziekenhuis locatie Waalwijk,  

9. Radboud UMC Nijmegen,  

10. VieCuri in Venlo,  

11. Antonius Ziekenhuis in Sneek en 

12.  Maastricht UMC. 

Met alle centra zijn contracten afgesloten waarin inspanningsverplichtingen zijn opgenomen. Deze worden 

in 2016 verder uitgewerkt en met de centra afgestemd en vertaald naar zo meetbaar mogelijke resultaten. 

Awareness 

24 september is door LEEFH uitgeroepen als ‘Nationale FH -dag’  of te wel de FH awareness dag. Deze dag 

zorgde voor veel pers/media aandacht. Dit resulteerde in een toename van het aantal aanvragen voor 

complexe en enkelvoudige DNA diagnostiek. 

Deze media aandacht hebben wij aangegrepen om ook de actieve opsporing opnieuw bij de politiek aan te 

kaarten en te pleiten voor herinvoering van het Bevolkingsonderzoek FH. Door de Tweede Kamer zijn 

hierover vragen gesteld aan de Minister van Volksgezondheid. In het Preventiedebat van begin 2016 is hier 

een vervolg aan gegeven met opnieuw veel aandacht van de media.  

 



Resultaten borgen financiën 

In 2015 is gesprek gevoerd met Zorgverzekeraars Nederland, o.a. over de wijze van financiering van de basis 

bureaukosten van LEEFH, € 3,5 ton (overige extra kosten worden gefinancierd middels projectsubsidie via 

sponsorgelden). Resultaat is dat de LEEFH bureaukosten in het huidige declaratiestelsel zorgverzekeringen 

alleen gefinancierd kunnen worden via een zorginstelling zoals als het AMC. Er is opnieuw een 

samenwerkingscontract met AMC afgesloten voor 2016. Stichting LEEFH blijft zoeken naar een duurzamere 

vorm van financiering waarbij goed overleg en afstemming met betrokkenen bij het AMC plaatsvindt. 

Enkelvoudige diagnostiek wordt niet door AMC gedeclareerd, hier is geen aparte DBC voor, deze kosten 

worden gedekt door extra declaratie van de complexe diagnostiek. De DOT familiecounseling is aangevraagd 

en gerealiseerd en kan worden ingekocht.  Helaas kan dit op dit moment alleen nog voor instellingen met 

een WBMV vergunning.  

De overige financiële zaken worden in de jaarrekening 2015 van de stichting besproken.  

 

Resultaten aantallen DNA aanvragen 

Ten opzicht van 2014 is een lichte stijging van het aantal FH DNA diagnostiek aanvragen die via LEEFH bij het 

AMC zijn binnengekomen.  

Ondanks de aandacht voor de opsporing bij artsen, families en het ‘publiek’, wordt er nog weinig DNA 

onderzoek aangevraagd. Ten tijde van het Bevolkingsonderzoek via de voormalige stichting (StOEH) waarin 

actieve opsporing plaatsvond, was het aantal aanvragen complexe diagnostiek per jaar ca. 1.400 en het 

aantal enkelvoudige diagnostiek tussen de 4.000 en 5.000. 

 

Opsporing 1994-2015 

 

       
     TOTAAL 

 
’94-‘05 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  

Complexe 
aanvragen ? 1.793 1.814 1.796 1.819 1.492 

 
1.587 

 
1.964 

 
1.699 

 
1.095 

 
1.121 

 

Indexen 
geregistreerd 2.870 363 448 338 310 260 

 
253 

 
309 

 
261 

 
171+64 

 
141 

 
5.788 

       
      

Aantal familie 
screenings  25.575 6.126 4.950 4.285 4.560 4.654 

 
4.376 

 
3.593 

 
2.098 

 
270 

 
397 

 
62.884 

FH positief 10.074 2.271 1.790 1.596 1.663 1.685 
 

1.478 
 

1.361 
 

869 
 

155 
 

219 
 

23.161 

% positief 33% 37,1% 36,2% 37,2% 36,4% 36,2% 34,7% 
 

37,9% 41,4% 

 
 

57% 

 
 

55% 

 
 

37% 

Opgespoord 
(incl.indexen) 12.944 2.634 2.238 1.934 1.973 1.945 

 
 

1.731 

 
 

1.670 

 
 

1.130 

 
 

390 

 
 

360 

 
 

28.949 

  



Aandachtspunten 2016/2017 

 lobby voor invoering bevolkingsonderzoek/actieve opsporing; 

 verder uitrollen regionale LEEFH centra, streven is 12-15 centra, goed gespreid over het land; 

 richtlijn/handboek voor LEEFH centra en FH consulenten; 

 financiering 2017 borgen, wederom via ZN (en dus AMC) of VWS en/of deels betaald door LEEFH 

centra; 

 landelijke/publieke aandacht voor FH; 

 1e lijn betrekken bij opsporing FH; 

 aanvragen complexe diagnostiek op niveau ten tijden van het vroegere bevolkingsonderzoek. 

 


