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Bij een risicoschatting voor cardiovasculaire ziekten wordt 
het lipidenprofiel bepaald. Dat gebeurt ook bij follow-up 
van patiënten die lipideverlagende therapie krijgen.  Eerder 
moest dit nuchter. Volgens de in mei 2019 vernieuwde 
CVRM-richtlijn is ook een niet nuchter lipidenprofiel bruik-
baar. Bij het niet nuchter bepalen van het lipidenprofiel kan 
er een geringe onderschatting van het LDL-C plaatsvinden. 
Hierdoor kunnen mogelijk bij 10% van de patiënten onjuiste 
behandelbeslissingen worden genomen.

Tot voor kort maten we het lipidenprofiel standaard na mini-
maal acht uur nuchterheid. De  vernieuwde CVRM-richtlijn 
geeft aan dat ook een niet nuchter lipidenprofiel bruikbaar is.1 
De vraag is of niet nuchtere bloedafname net zo bruikbaar is 
als de nuchtere bloedafname voor het initiëren, voortzetten of 
stoppen van de lipideverlagende therapie. 

ZOEKSTRUCTUUR EN RESULTATEN
In maart 2019 doorzochten wij Pubmed met de volgende 
zoekterm: (“Lipids”[Mesh] OR “lipid”[text] OR “lipid pro-
file”[text] OR “Cholesterol”[Mesh] OR “cholesterol”[text]) 
AND (“Fasting”[Mesh] OR “fasting”[text]) AND (“non-fas-

ting”[text] OR “non fasting”[text]) AND (“2009/01/21”[PDat] 
: “2019/01/18”[PDat] AND “humans”[MeSH Terms] AND 
English[lang]). Dit leverde 179 artikelen op waaronder twee 
relevante artikelen: een consensuspaper en een gerandomi-
seerd crossoveronderzoek. Bij het doornemen van de litera-
tuur vonden wij één additioneel relevant artikel van een klein 
interventie-onderzoek.
Nordestgaard et al. publiceerden in 2016 een  consensuspaper 
over het gebruik van het niet nuchtere lipidenprofiel.2 Ze 
concludeerden dat er geen, of nauwelijks, klinisch relevant 
verschil is tussen het nuchtere en niet nuchtere  lipidenprofiel. 
Dit deden ze op basis van cross-sectionele data van 92.285 
deelnemers van de Copenhagen General Population  Study, 
met zowel nuchtere als niet nuchtere lipidenprofielen. Niet 
nuchtere triglyceride waren hoger dan nuchtere waarden 
(+0,3 mmol/L), terwijl totaal cholesterol en LDL-choles-
terol (LDL-C) lager waren voor de niet nuchtere waarden 
(beide -0,2 mmol/L).3 Zij adviseerden dan ook dat klinisch- 
chemische laboratoria deze correcties toepassen bij het inter-
preteren van een niet nuchter lipidenprofiel. 
Klop et al. publiceerden in 2017 een reactie op deze consen-
suspaper.4 Bij 329 patiënten met lipideverlagende medicijnen 
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onderzochten zij in een gerandomiseerd  crossoveronderzoek 
het lipidenprofiel, zowel nuchter als niet nuchter. Hun pri-
maire uitkomstmaat was de hoeveelheid misclassificatie. Bij 
nuchtere afname behaalde 36% van de deelnemers het afkap-
punt voor behandeling van < 1,8 mmol/L voor LDL-C, maar 
bij niet nuchtere afname was dit 46,8%. De auteurs vonden dit 
verschil van 10,8% klinisch relevant. Het verschil was alleen 
te zien bij indirect gemeten LDL-C (en niet bij direct gemeten 
LDL-C). Indirect gemeten LDL-C wordt berekend met totaal 
cholesterol, HDL-C en niet nuchter triglyceride ( Friedewald 
Formule). Dit is ook in Nederlandse laboratoria de meestge-
bruikte manier van LDL-C-bepaling.  
Krug et al. onderzochten het effect van verschillende maal-
tijdinterventies op het lipidenprofiel van vijftien jonge 
gezonde mannen.5 Zij gebruikten hiervoor nuclear magnetic 
resonance, wat direct gemeten LDL-C toestaat. Het lipidenpro-
fiel werd sequentieel afgenomen in nuchtere staat; na een orale 
glucosetolerantietest; na een standaard vloeibare maaltijd; en 
na een vetverrijkte vloeibare maaltijd. LDL-C veranderde nau-
welijks na de orale glucosetolerantietest of standaard vloeibare 
maaltijd, maar ging wel omhoog na de vetverrijkte vloeibare 
maaltijd (circa 0,4 mmol/L 6 uur na inname). Niet nuchter 
triglyceride veranderde ook nauwelijks bij de orale glucose-
tolerantietest, maar ging wel sterk omhoog na een standaard 
vloeibare maaltijd. Hierbij werd de piek niet nuchtere trigly-
cerideconcentratie al na twee uur behaald (circa 0,4 mmol/L 
hoger) en daalde deze weer bijna naar nuchtere concentratie 
vier uur na inname. Voor de vetverrijkte vloeibare maaltijd 
werd een vergelijkbaar patroon waargenomen, maar was de 
piek vier uur na inname (circa 1,0 mmol/L hoger) en bijna 
volledig gedaald na acht uur.

RISICO OP MISCLASSIFICATIE
Het huidige advies van de CVRM-richtlijn om het lipiden-
profiel niet nuchter te bepalen is volledig onderbouwd door 
de consensuspaper van Nordestgaard et al. Deze consensus 
is hoofzakelijk gebaseerd op epidemiologische onderzoeken 
die òf nuchtere òf niet nuchtere lipidenbepalingen deden. Met 
andere woorden: er zijn geen onderzoeken waarin naar beide 
parameters in dezelfde individuen is gekeken. De vergelij-
kingen van nuchtere en niet nuchtere lipidenprofielen zijn 
uitgevoerd met verschillende patiëntenpopulaties. Het is op 
basis van deze onderzoeken dus niet mogelijk om iets over 
de variatie in postprandiale reactie binnen een individu te 
zeggen. Er werden geen klinisch relevante verschillen gezien 
in lipiden tussen nuchtere en niet nuchtere lipidenprofielen. Er 
is echter tussen de vergeleken onderzoeken een groot verschil 
(uiteen lopend van één tot zes uur) van moment van consu-
meren voor bloedafname. Bovendien is niet beschreven wat 
patiënten precies geconsumeerd hebben voor bloedafname. 
Om deze redenen bestaat er risico op misclassificatie en zullen 
patiënten onterecht wel of niet een behandeling krijgen. Het 
onderzoek van Klop et al. laat zien dat er op basis van niet 
nuchter LDL-C bij 10,7% van de patiënten misclassificatie 
optreedt. Met andere woorden: 10,7% van de patiënten had 

een niet nuchtere waarde van < 1,8 mmol/L bij een nuchtere 
waarde > 1,8 mmol/L. Hierdoor kunnen huisarts en patiënt 
misschien onterecht besluiten de lipideverlagende middelen 
niet te starten.
Dat de tijd na inname en het type maaltijd invloed heeft op 
het niet nuchtere lipidenprofiel toont het onderzoek van Krug 
et al. aan. Met name bij de niet nuchtere triglyceride worden 
er grote verschillen gezien tussen inname van koolhydraten 
versus vetten. De hoeveelheid vetten in de maaltijd heeft ook 
invloed op de hoogte en de timing van de piekconcentratie 
van niet nuchtere triglyceride en het is juist deze concentratie 
die wordt gebruikt om de LDL-C te berekenen.

ONDERSCHATTING LDL-C
Bij het niet nuchter bepalen van het lipidenprofiel kan er een 
geringe onderschatting van het LDL-C plaatsvinden. Hierdoor 
kunnen mogelijk bij 10% van de patiënten onjuiste behandel-
beslissingen worden genomen. De gecorrigeerde niet nuchtere 
afkapwaarden zoals in de huidige NHG-Standaard CVRM zijn 
mogelijk niet voor elk individu te gebruiken, door de kans op 
misclassificatie en afhankelijkheid van tijd en type maaltijd,. 
Een cardiovasculaire risico-inschatting enkel op basis van het 
niet nuchtere lipidenprofiel is betwistbaar vanwege de kans op 
misclassificatie en onduidelijkheid over hoe type en tijdstip 
maaltijd het lipidenprofiel beïnvloeden. Houd bij een patiënt 
zoveel mogelijk dezelfde wijze van bepalen aan (nuchter of 
niet nuchter). Houd bij niet nuchtere bepalingen rekening met 
een geringe onderschatting van het LDL-C en daarmee een 
overschatting van het aantal personen dat de streefwaarde van 
LDL-C haalt. 
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