
Het ‘goede’ ch o l e s -
terol HDL, wa a r v o o r
al dertig jaar geldt
dat het beschermt
tegen hart- en vaat-

ziekten, is toch niet altijd goed voor
de mens. Er is, ondanks miljardenin-
vesteringen, in elk geval nog geen pil
op de markt die het HDL verhoogt en
de kans op een hartziekte verkleint.
En deze week kieperde een beroemd
tijdschrift als The New England Journal
of Medicine in een commentaar de
hoog-H D L- i s - g o e d -v o o r- U - h y p o t h e s e
overboord. Dat commentaar ver-
scheen samen met twee publicaties
over de werking van HDL die nieuwe
twijfel over de hypothese zaaiden.
Een was er van een Amsterdams-Leid-
se onderzoeksgroep.
HDL (high density lipoprotein) is de te-
genhanger van LDL (low density lipopro-
tein). LDL speelt een slechte rol in het
cholesterolverhaal. Bij de bepaling
van het cholesterolgehalte in het
bloed worden de concentraties cho-
lesterol in LDL en HDL apart gemeten.
Cholesterol is bekend als een levens-
gevaarlijk molecuul, maar het is al-
leen een sluipmoordenaar als er te
veel van in het lichaam komt. In de
juiste dosering is cholesterol – een
‘vettig’ molecuul – nuttig voor het li-
chaam. Onze stofwisseling gebruikt
het voor de celbouw en voor de syn-
these van belangrijke hormonen en
andere onmisbare moleculen.

MEDICIJNEN Hoe meer vet en choles-
terol een mens eet, hoe meer LDL er in
de bloedbaan komt, hoe meer choles-
terol er in plekken met beginnende
aderverkalking wordt afgegeven, hoe
sneller die zich ontwikkelt (zie kader
aderverkalking). Vaststaat dat choles-
terolverlagende medicijnen (stati-
nen, geslikt door bijna 1,5 miljoen Ne-
derlanders) de kans op een hartziekte
en de hartdood verlagen. Die statinen
verlagen het LDL. En statinen redden
levens en zijn voor vrijwel iedereen
veilig. Cholesterolonderzoeker Theo
van Berkel van het Leiden/Amster-
dam Center for Drug Research, en
mede-auteur van de Nederlandse
NEJM-publicatie: “Met de statinen
hebben we ontzettend geluk gehad.”
Alleen: door de statinen daalt het risi-
co op hartziekte en sterfte met maxi-
maal een derde. Hartziekten zijn ook
in het statinentijdperk een belangrij-

op zoek naar een pil die hdl verhoogt

ke doodsoorzaak gebleven, ook al
staat kanker sinds een paar jaar bo-
venaan.
“Er is dus nog veel ruimte om andere
medicijnen te ontwikkelen”, zegt Jan
Albert Kuivenhoven van het Acade-

misch Medisch Centrum in Amster-
dam, ook mede-auteur van de net ver-
schenen studie.
Onderzoekers bij universiteiten en
industrie waren de afgelopen decen-
nia druk naar op zoek naar nieuwe
cholesterolmedicijnen. De blik was
veelal gericht op HDL. Tot nu toe zon-
der succes. “Er zijn nog steeds veel in-
dustrieën mee bezig”, zegt Kuivenho-
ven. Hij noemt twee onderzoeken,
waar duizenden patiënten aan mee-
doen. De eerste resultaten komen
over ongeveer een jaar.
HDL kan een teveel aan cholesterol
nog afvoeren. HDL doet (ongeveer)

het tegenovergestelde van LDL. Het
pikt cholesterol op uit de vaatwand
en vervoert het naar de lever. Die
werkt het via de galblaas naar de
darm, zodat het het lichaam uit kan.
HDL en LDL zijn allebei eiwit-vetcom-
plexen, het zijn bolletjes die met het
bloed mee stromen en onderweg cho-
lesterol afgeven of opnemen.

V R A C H T WA G E N “Vergelijk HDL met
een vrachtwagen die afval afvoert”,
zegt Theo van Berkel. “Als het laden
niet lukt, als de vrachtwagen te lang-
zaam rijdt, of als het lossen steeds
mislukt, dan kun je veel vrachtwa-
gens op de weg hebben en toch wei-
nig vervoeren.” Hij zegt: er kan veel
HDL in het bloed zitten, maar als die
deeltjes niet goed werken, dan daalt
je kans op een hartziekte niet. Het
kan zelfs gebeuren dat een regelsys-
teem in het lichaam ervoor zorgt dat
er steeds méér HDL komt, om het ge-
brek op te heffen. Achteraf gezien is
het heel logisch dat de hoog-H D L-is-
goed-voor-U-hypothese onhoudbaar
wa s.
Het is in de geneeskunde vaker ge-
beurd dat op grond van een epidemi-
ologisch verband een medicinale the-
rapie werd bedacht die op een fiasco
uitliep. Mensen met een verhoogd
homocysteïnegehalte in het bloed
krijgen meer hartaanvallen en heb-
ben een grotere kans dement te wor-
den. Maar het verlagen van homocys-

teïne (met foliumzuur en vitamine B6
en B12) verbeterde niks. Vrouwen na
de overgang maken minder hormo-
nen en krijgen last van hartziekten.
Maar het slikken van hormonen ver-
andert daar niets aan en verhoogt de
kans op kanker. Bij LDL ging het wel
goed: verlagen helpt meteen. De po-
gingen om HDL te verhogen waren
minder succesvol.
De commentator in de NEJM kwam af-
gelopen donderdag zelfs met een al-
ternatief voor de hoog-H D L-is-goed-
v o o r- U - h y p o t h e s e ’ op de proppen.
Het gaat niet om de hoogte van het
H D L-gehalte in het bloed, zegt die
nieuwe hypothese, maar om de wer-
king van HDL. De snelheid waarmee

cholesterol

Zes jaar publicaties over
HDL -verhogers tonen de
teloorgang van het in 2004
nog rotsvast gevestigde
idee dat simpelweg HDL
verhogen hartziekten
voorkomt. Het zijn publi-
caties in The New England
Journal of Medicine. De re-
dactie van dit – ondanks
zijn regionale naam – be-
roemdste medisch-weten-
schappelijke tijdschrift
ter wereld geloofde duide-
lijk in de HDL -hypothese.
Afgelopen donderdag
ging hij overboord.

8 april 2004 H D L -verho-
ging is een doel op zich-
zelf. Het eerste experi-
ment bij 19 mensen met
een HDL -verhogend medi-
cijn torcetrapib laat zien
dat ‘het HDL -gehalte flink
steeg en dat het LDL -gehal-
te daalde.’ Met een jui-
chend begeleidend com-
m e n t a a r.
29 maart 2007 publicatie
van een van drie grote on-
derzoeken op grond waar-
van Pfizer drie maanden
daarvoor besloot defini-
tief te stoppen met torce-

trapib. Experiment met
bijna 1200 patiënten. On-
der de torcetrapib-gebrui-
kers vielen iets meer do-
den. Een commentator
schrijft de schade vooral
toe aan b ij w e r k i n g e n va n
torcetrapib. Voor het eerst
wordt opgemerkt dat het
niet alleen om HDL -v e r h o -
ging moet gaan, maar ook
om de manier waarop HDL
werkt.
19 april 2007 Nederlands
onderzoek naar torcetra-
pib onder mensen met
een erfelijk verhoogd cho-

lesterolgehalte laat na
twee jaar zien dat het HDL -
gehalte flink verhoogt
maar de aderverkalking
niet stopt.
22 november 2007 Het der-
de en grootste onderzoek
dat Pfizer deed besluiten
om te stoppen met torce-
trapib, onder ruim 15.000
patiënten die al een hoog
risico op hartaanvallen
hadden. Een 60 procent
hogere sterfte, 25 procent
meer hartaanvallen en be-
roerten. In combinatie
met een 70 procent hoger

HDL -gehalte en een 25 pro-
cent lager LDL -gehalte. In
de conclusie staat dat de
schade ook door de hoofd-
werking (HDL -v e r h o g i n g
door het remmen van het
enzym CETP) zou kunnen
ontstaan.
16 december 2010 Anace-
trapib, lang een concur-
rent van torcetrapib, is
veilig. Vreemd genoeg is
niet gekeken of het mid-
del ook aderverkalking
vermindert. Het onder-
zoek is alleen gepubli-
ceerd om te laten zien dat

er aan torcetrapib verwan-
te medicijnen bestaan
(CETP-remmers) die wel
het HDL verhogen, maar
niet de bloeddruk.
13 januari 2011 Twee publi-
caties over de werking va n
HDL. In een commentaar
gaat de hoog-HDL-is-al-
tijd-goed-hypothese over-
boord en wordt gepostu-
leerd dat de snelheid
waarmee HDL ch o l e s t e r o l
uit de vaatwand opneemt
(de cholesterol-efflux) het
risico op hartziekten wel
goed voorspelt.

Cholesterol is pas

gevaarlijk als er te

veel van in het

lichaam komt

HDL uit een dichtslibbende vaatwand
cholesterol opneemt, bepaalt waar-
schijnlijk beter je kans op een hart-
ziekte. Hoe beter HDL het cholesterol
opneemt en naar de lever afvoert, hoe
kleiner het hartziekteriscio is.
De twijfel over de oude hypothese be-
stond al langer. Kuivenhovens pro-
movendus Menno Vergeer (eerste au-
teur van het Nederlandse NEJM-arti-
kel) publiceerde vorig jaar een review
met de onontkoombare conclusie dat
de epidemiologie weliswaar rotsvast
heeft aangetoond dat mensen met
een hoog H D L-gehalte gemiddeld
minder vaak hartziekten hebben,
maar dat het harde bewijs voor een
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LDL loost overtollig cholesterol in bloedvatwand. HDL voert het weer af.

1. LDL geeft cholesterol af
    aan lichaamscellen

Bloedvatwand

2. Overtollig LDL
    raakt beschadigd

3. Schuimcel neemt cholesterol
    op uit ‘beschadigd’ LDL

Schuimcel

4. HDL verlost schuimcellen
weer van cholesterol

‘Leeg’ HDL

LDL

Lever
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Beginnende
aderverkalking

Endotheel

Bloedbaan

Brabanders slikken veel cholesterolverlagers
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Gebruik per GGD-regio, 2008

Aantal medicijndoses per
1000 inwoners
per dag

66 tot 69
69 tot 84
84 tot 90
90 tot 98
98 tot 120

Cholesterol kan veilig worden afgevoerd door HDL, maar dat

betekent niet dat veel HDL altijd maar goed is. Wim Köhler

aderver kalki ng

verklarend moleculair me-
chanisme ontbreekt. Het
kan heel goed zo zijn dat
iets anders (vet eten, sui-
kerziekte, overgewicht,
lichamelijke inactiviteit,
stress) het HDL verlaagt
en de kans op een hart-
ziekte verhoogt (Journal
of Lipid Research, 5 april
2010).

“We hebben ontzettend
veel moeite gehad om dat

review gepubliceerd te krij-
gen,” zegt Kuivenhoven. “In

feite zijn we flink tegenge-
werkt. De reviewers bleven

maar bezwaren maken. Wij ant-
woordden dan: als er iets is in de

wetenschappelijke literatuur dat
we hebben gemist, stuur het ons en

we zullen het verwerken. Maar dan
bleef het stil.”
Het laat zien, legt Kuivenhoven uit,
hoe diep het geloof in de hoog-H D L-
hypothese was. En hoe groot de be-
langen waren: “Ons onderzoeksge-
bied – cholesterol, vetstofwisseling
en hart- en vaatziekten – wordt nou
eenmaal gedreven door het succes of
het falen van medicijnen. Als een me-
dicijn succes lijkt te hebben, komt er
een stroom industriegeld los. Het is
moeilijk om geld te krijgen voor on-
derzoek naar werking van een medi-
cijn dat heeft gefaald, hoewel dat voor
het onderzoek naar de ingewikkelde
cholesterolstofwisseling net zo inte-
ressant kan zijn.”

B LO C K B U S T E R De belangen rond
nieuwe H D L-medicijnen kwamen
eind 2006 groot in de publiciteit toen
farmaceutisch fabrikant Pfizer in één
nacht 21 miljard dollar minder waard
werd op de beurs. Dat was direct na-
dat het bedrijf stopte met de intro-
ductie van de H D L-verhoger torcetra-
pib. Torcetrapib had de nieuwe block-
buster van het bedrijf moeten worden
met een jaarlijkse miljardenomzet,
maar onder de proefpersonen die tor-
cetrapib slikten gingen meer mensen
dood, ondanks hun flink hogere H D L-
gehalte, dan onder de mensen die een
neppil kregen (zie kader ‘Op zoek
naar een pil die HDL verhoogt’).
Kuivenhoven: “Iedereen dacht dat
het verhogen van HDL net zo makke-
lijk is, en net zo goed, als het verlagen
van LDL. Veel mensen die dat volhou-
den onderschatten volkomen de com-
plexiteit van de H D L-stofwisseling .”
De H D L-stofwisseling is razend inge-
wikkeld en nog lang niet in detail be-
kend. De H D L-bolletjes moeten ont-
staan. Er moeten de juiste eiwitten in
de bolletjes worden opgenomen. Die

eiwitten moeten aan cellen binden en
stoffen opnemen. HDL moet choleste-
rol bewerken voor het mee kan wor-
den genomen. Er zijn dus veel onder-
delen en functies van HDL waar wat
mis mee kan zijn. Het doet vermoe-
den dat het risico op hartziekten niet
eenvoudigweg te bepalen is met de
ch o l e s t e r o l - efflux, de snelheid waar-
mee HDL cholesterol uit de schuim-
cellen opneemt. Dat opperden Ameri-
kaanse onderzoekers deze week in
hetzelfde nummer van de NEJM.

ZEKERHEID Kuivenhoven, die in een
consortium van zes onderzoeksgroe-
pen werkt aan H D L-testen: “Ik geloof
eerlijk gezegd niet in de waarde van
de effluxtest. Maar de ‘ch o l e s t e r o l w e -
reld’ zat natuurlijk wel op zo’n nieu-
we zekerheid te wachten. De Ameri-
kaanse collega’s die het verband tus-
sen efflux en hartziekte nu in de NEJM
publiceren, laten ook echt wel iets
zien, maar het probleem is dat er veel
manieren zijn om die efflux te meten.
Niemand kan hun methode goed re-
produceren en hun test is inmiddels
in een bedrijfje ondergebracht.”
In de Nederlandse publicatie in de
NEJM, met Jan Albert Kuivenhoven en
Miranda van Eck (uit de onderzoeks-
groep van Van Berkel) als onderzoeks-
leiders, is die verminderde afgifte van
cholesterol uit de vaatwand ook wel

gemeten, bij mensen met een hoog
H D L-gehalte. En de mensen die ze on-
derzochten waren niet tegen aderver-
kalking beschermd, ondanks hun ho-
ge HDL. Maar de Amsterdams-Leidse
onderzoekscombinatie ziet de ver-
minderde efflux niet als de belang-
rijkste oorzaak.
De Amsterdammers vonden een gen-
mutatie die het HDL verhoogt, maar
de kans op hartziekten niet verlaagt.
De Leidse onderzoekers keken naar
de precieze moleculaire gevolgen van
de genmutatie in muizen. Het gaat

Aderverkalking begint vaak op
plaatsen waar turbulentie in de
bloedstroom heerst. Dat kolken-
de bloed ontstaat bij vertakkin-
gen van de bloedvaten, of waar
de bloedvatwand door aanleg-
foutjes scherpe bochten en uit-
stulpingen vertoont.
De eerste, met de microscoop
waarneembare verandering is
dat zich daar monocyten neste-
len. Monocyten zijn onrijpe cel-
len van het afweersysteem. Ze
kruipen onder het endotheel, de
cellaag die de binnenbekleding
van de bloedvaten vormen.
De monocyten ontwikkelen zich
tot macrofagen. Dat zijn cellen
die ongewenste stoffen oprui-
men. Die macrofagen hebben
ook receptoren waar ze bescha-
digd LDLmee binden en het cho-
lesterol eruit opnemen. LDLbe-
staat uit bolletjes van eiwit, vet
en cholesterol die vetachtige
stoffen door het bloed van de le-
ver naar lichaamscellen vervoe-
ren. Maar als ze hun inhoud niet
snel kwijt kunnen (bijvoorbeeld
bij mensen die meer eten dan ze
verbruiken), of als er toxische
stoffen in het bloed zitten (van
rokers bijvoorbeeld) raakt het
LDLbeschadigd. Dan halen de
macrofagen ze uit het bloed.
Zolang er LDL is, gaan de macro-
fagen door en ontwikkelen zich
tot s ch u i m c e l l e n . Onder de micro-
scoop zien ze er uit als een
schuimachtige massa. Schuim-
cellen zitten vast tussen vaat-
wand en endotheel.
Hun enige redding is HDL. Dat
zijn eiwit-vetbolletjes die choles-
terol opnemen en in de lever af-
geven. De epidemie van hart- en
vaatziekten kan dus droogjes
worden beschreven als een onba-
lans tussen opname en afgifte
van cholesterol door de schuim-
cellen.
AlsHDLde schuimcellen niet
ontlast, hechten daar op den
duur steeds meer vetten en vaste
stoffen op. Er zijn ook ontste-
kingsprocessen die de zaak ver-
ergeren. De bloedvatwand ver-
liest zijn soepelheid. In dat stadi-
um is er echte aderverkalking.
Pas als de endotheel laag die over
de ontstane verdikking heen ligt
kapot gaat, wordt zo’n verdik-
king levensbedreigend. Dan
kunnen er bloedplaatjes aan
binden waardoor er opeens snel
bloedstolsels ontstaan. Die kun-
nen een bloedvat meteen afslui-
ten, of losschieten en dan
stroomafwaarts een hart- of her-
seninfarct veroorzaken.

rol in de lever kan ‘lossen’.
De genmutatie is uiterst zeldzaam.
Voor zover nu bekend komt de muta-
tie alleen voor bij negentien mensen
binnen een grote familie op het Zuid-
Hollandse eiland Goeree-Overflak-
kee. In totaal lieten 124 mensen uit
die familie zich onderzoeken op die
mutatie, en op ziekten. De mutatie
zorgt in ieder geval voor een 30 pro-
cent verhoogd H D L-gehalte.
De negentien mensen met de genmu-
tatie waren allemaal heterozygoot.
Dat betekent dat ze naast het gen met
de mutatie die HDL verhoogt ook een
‘neutraal’ gen voor SR-BI hadden.
Menno Vergeer: “Die mensen hebben
beslist geen echte ziekte. Het enige
wat we zien zijn lichte bijnierstoor-
nissen en verminderde activiteit van
de bloedplaatjes.”

WESTERS DIEET De Leidse onder-
zoeksgroep had eerder aangetoond
dat muizen waarbij door een geneti-
sche ingreep beide genen waren gemu-
teerd, een hoog H D L-gehalte kregen
dat hen niet beschermde niet tegen
hart- en vaatziekten. Binnen twaalf
weken nadat de dieren een ‘westers
dieet’ kregen, hadden ze al forse ader-
verkalking .
De invloed van HDL op de bijnierfunc-
tie die de Amsterdamse groep bij de
familie met de genmutatie vond is be-
trekkelijk nieuw. Miranda van Eck:
“Die werking op de bijnier is sinds
een jaar of drie bekend uit ons dieron-
derzoek.” De vondst staat in het
brandpunt van de belangstelling van
de H D L-onderzoekers, omdat hij zou
kunnen verklaren waarom medicij-
nen zoals torcetrapib niet goed tegen
hartziekten beschermen. Zowel in
Amsterdam als Leiden wordt, met
subsidie van de Hartstichting, de re-
actie van de bijnier op het H D L-meta-
bolisme nu verder onderzocht.
Een directe invloed van HDL op de bij-
nier kan betekenen dat H D L-v e r h o -
gende medicijnen ook bloeddruk ver-
hogen, de reactie op ontstekingen
verminderen en zelfs stress kunnen
beïnvloeden. Omgekeerd heeft stress
ook invloed op het H D L-gehalte. Men-
sen met een lage sociaal-economische
status hebben een gemiddeld een la-
ger H D L-gehalte. Dat geldt ook voor
bavianen die laag in de rangorde
staan, schrijft Vergeer in zijn review.
Om te laten zien dat zoiets een kwes-
tie van stress kan zijn, en bijvoorbeeld
niet van een ongezonde leefstijl. Dat
is een extra aanwijzing dat er een –
voor de medicijnontwikkeling com-
plicerende – link is tussen H D L-me-
chanisme en de bijnierfunctie. .

Medicijnfabrikant

Pfizer werd in één

nacht 21 miljard

minder waard

Links HDL bestaat uit
bolletjes van vet- en
eiwitmoleculen. De
laatste zijn hier rood.
In de bolletjes wordt
vet en cholesterol
getranspor teerd.
Linksboven en geheel
links Gefrituurde
Marsrepen zijn in
Schotland populair
onder de jeugd, maar
zorgen al snel voor
een te vet menu. Vet
eten verlaagt het
H D L-gehalte. En dat
vergroot de kans op
har tziekten.

om een mutatie in het gen SR-BI. Dat
is één van drie receptoren op de bui-
tenkant van cellen die ervoor zorgen
dat cholesterol uit de vaatwand kan
oppikken. Het is bovendien de enige
receptor waardoor HDL zijn choleste-

In vier stadia laat dit
model zien hoe veel
cholesterol de
slagaderen laat
dichtslibben.


