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Discussie

Hyperhomocysteïnemie:
opsporen en behandelen?
JJ van Binsbergen, WMM Verschuren, HJ Blom

Inleiding
Onlangs is het rapport Homocysteïne en hart- en vaatziekten van de
Nederlandse Hartstichting verschenen.1 Het doel van het rapport
is de pathofysiologische, epidemiologische en vooral ook praktische betekenis van hyperhomocysteïnemie in kaart te brengen. Al
geruime tijd is er discussie over de betekenis van een verhoogd
serumhomocysteïnegehalte als risicofactor voor het krijgen van
hart- en vaatziekten. Er zijn positieve verbanden gerapporteerd
voor alle vormen van hart- en vaatziekten, zowel coronair, cerebrovasculair, perifeer als veneus vaatlijden. Het aantal onderzoe-
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Hyperhomocysteïnemie – plasmahomocysteïnegehalte boven de
15 µmol/l – is een risicofactor voor het ontstaan van hart- en
vaatziekten. In Nederland is de prevalentie 14,4% voor mannen
en 8,9% voor vrouwen. Dat betekent dat een aanzienlijk deel van
de patiëntenpopulatie in de huisartspraktijk in beginsel een verhoogd risico heeft. Suppletie met foliumzuur verlaagt in combinatie met een foliumzuurrijke voeding (groente en fruit) het
plasmahomocysteïnegehalte. Of hiermee genoemd risico op het
krijgen van coronaire atherosclerose eveneens daalt, is vooralsnog onzeker.
De vraag of patiënten met een relatief hoog risico nu al behandeld moeten worden, wordt in dit artikel belicht. Gepleit wordt
voor een strategie waarbij – vooruitlopend op de resultaten van
lopend interventieonderzoek – de hoogrisicodragers het voordeel van de twijfel wordt gegund. Secundaire preventie is nodig
bij patiënten die reeds bewezen vaatschade opliepen en primaire preventie bij degenen die daar op basis van het absolute individuele risico (leeftijd, geslacht, totaal- en HDL-cholesterol,
bloeddruk, roken en diabetes en verhoogd homocysteïnegehalte) baat bij zouden kunnen hebben.
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ken op het gebied van coronaire hartziekte is echter veruit in de
meerderheid, zodat met name hierover uitspraken gedaan kunnen
worden. De eerste grote meta-analyse,2 voornamelijk gebaseerd
op patiënt-controle-onderzoeken, liet zien dat het relatieve risico
op coronaire hartziekten voor iedere verhoging van het homocysteïnegehalte met 5 µmol/l steeg tot 1,6 bij mannen en 1,8 bij vrouwen (oftewel een 60% respectievelijk 80% hoger risico). Een latere meta-analyse liet zien dat het type onderzoek (retrospectief of
prospectief) grote invloed had op de schattingen: wanneer alleen
de prospectieve onderzoeken werden genomen, vanwege hun
sterkere bewijskracht, kwam men uit op een relatief risico van
1,3.3 De meest recente meta-analyse met alle tot dan toe uitgevoerde prospectieve onderzoeken kwam uit op een relatief risico
voor coronaire hartziekten van 1,2 voor mannen en vrouwen, per
5 µmol/l stijging van het homocysteïnegehalte.4 Of behandeling
effectief is, moet nog door interventieonderzoeken worden aangetoond.5 Op dit moment lopen er enkele interventieonderzoeken, maar de resultaten zullen nog enige jaren op zich laten wachten. Het grootste deel van de trials is gericht op coronaire hartziekten als eindpunt.
De huisarts ziet op dit moment al patiënten die door internist of
cardioloog vanwege een verhoogd homocysteïnegehalte worden
behandeld, of die zelf met vragen komen. Reden genoeg om,
vooruitlopend op de resultaten van genoemde interventieonderzoeken, een standpunt te bepalen wie er voor opsporing en
behandeling in de huisartspraktijk in aanmerking komen. Het
gaat immers om een omvangrijk deel van de (toekomstige)
patiëntenpopulatie. Het rapport van de NHS heeft tot doel hierbij als leidraad en landelijke richtlijn te dienen.
Achtergrond
Homocysteïne is een zwavelhoudend aminozuur en vormt een
tussenproduct in het metabolisme van methionine. Bij patiënten
met een genetisch defect in dit metabolisme ontstaat een verhoogde homocysteïneconcentratie in het bloed.
De vitaminen B6, B12 en met name foliumzuur spelen bij het metabolisme een centrale rol. In Nederland heeft ongeveer 10% van
de bevolking genetische variatie in een gen voor een enzym in het
methioninemetabolisme, waardoor de activiteit van dat enzym
met 30 tot 50% daalt en de bloedwaarden van homocysteïne met
30% stijgen ten opzichte van personen zonder gendefect. Deze
stijging ontstaat vooral bij personen met een suboptimale – niet
noodzakelijkerwijs deficiënte – folaatstatus. Folaat is de vorm die
aanwezig is in het lichaam; de term foliumzuur wordt gebruikt
voor de synthetische vorm.
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Mannen hebben gemiddeld een 10-20% hogere homocysteïnewaarde dan vrouwen.6 Met het ouder worden stijgen de waarden
met ongeveer 5-10% per tien jaar.7 Na de menopauze bereiken
vrouwen het gemiddelde homocysteïneniveau van mannen.8
Naast genetische factoren zijn leefstijl- en omgevingsfactoren van
invloed op het homocysteïnegehalte. Zo komt de inneming van
folaat in de voeding, met als voornaamste bronnen groenten en
fruit, als belangrijkste voedingsdeterminant van het homocysteïnegehalte naar voren. Een relatief lage inneming van folaat leidt
tot een relatief hoge concentratie van homocysteïne.9 Ook roken
en gebrek aan lichamelijke activiteit lijken verband te houden met
relatief hoge plasmahomocysteïnegehalten,7 maar het is ook
mogelijk dat bijvoorbeeld de consumptie van folaatarme voeding
hier een verstorende factor is. Een positief verband van de homocysteïnespiegel met het serumcholesterol en de hoogte van de
bloeddruk is eveneens aangetoond.6,7,10
Een plasmahomocysteïnegehalte boven de 15 µmol/l wordt als
verhoogd aangemerkt.6 Op grond van diverse onderzoeken in
Nederland komt men bij een afkappunt van 15 µmol/l tot een prevalentie van hyperhomocysteïnemie van 14,4% voor mannen en
8,9% voor vrouwen.11 Dat betekent dat een aanzienlijk deel van de
patiëntenpopulatie in de huisartspraktijk in beginsel een verhoogd risico heeft.12
Effectiviteit van behandeling
Hoewel het is aangetoond dat met foliumzuursuppletie hoge
homocysteïnegehalten met ongeveer 25% kunnen worden verlaagd, is het nog niet bewezen dat daarmee ook de kans op harten vaatziekten afneemt. Het zal nog ongeveer vier jaar duren voordat de uitkomsten van klinische trials daar uitsluitsel over kunnen
geven.13 Er zijn onmiskenbare aanwijzingen dat vitaminesuppletie
een gunstig effect heeft op intermediaire eindpunten, maar bij
extrapolatie hiervan naar klinische eindpunten is grote voorzichtigheid geboden.14
De vraag wie voor diagnostiek in aanmerking komt, is ondergeschikt aan de vraag wie behandeld moet worden. Anders gesteld:
geen diagnostiek als er in potentie geen behandeling volgt. De
kernvraag luidt aldus: moet er al tot opsporing en behandeling
worden overgegaan nu nog niet is aangetoond dat foliumzuursuppletie hart- en vaatziekten kan voorkomen? De NHGStandaard Cholesterol ontraadt interventie juist om die reden
vooralsnog.15 Omdat er nog geen resultaten van interventieonderzoeken beschikbaar zijn en de effectiviteit van foliumzuursuppletie op hart- en vaatziekten niet afdoende is aangetoond, is er
nu geen reden om tot behandeling over te gaan.
Wij vinden echter dat met name hoogrisicodragers het voordeel
van de twijfel zouden moeten krijgen.
Zo is bij de klassieke homocystinurie – met extreem hoge homocysteïneconcentraties van meer dan 100 µmol/l – het klinisch
gunstig effect van homocysteïneverlaging al wel degelijk bewezen.16,17 Het moge echter duidelijk zijn dat het hier om een uitzonderlijke groep patiënten gaat met meer complexe pathologie.
Bovendien is er niet alleen een statistisch significante positieve
Huisarts & Wetenschap

associatie vastgesteld tussen de homocysteïnespiegels en het
risico van hart- en vaatziekten in bijna alle van de meer dan 80
patiënt-controle-onderzoeken, maar ook in een groot aantal van
de tot nu toe gepubliceerde 22 prospectieve onderzoeken. Dit
pleit meer vóór dan tegen een causale rol van hyperhomocysteïnemie. Het is dan ook reëel om van behandeling een gunstig
effect te verwachten. Overigens gaat het natuurlijk niet alleen om
het aantal onderzoeken, maar vooral om de kwaliteit van de
onderzoeksopzet.
Een ander argument voor behandeling van risicogroepen is dat
foliumzuurtoediening in de meeste onderzoeken een gunstig
effect heeft op een afwijkende endotheelafhankelijke vasomotorische respons, ook los van de homocysteïneverlaging bij acute of
chronische hyperhomocysteïnemie.18 De vasomotorische respons
is een maat voor de endotheelafhankelijke vaatverwijding, die
mogelijk een vroeg teken van atherosclerose is.19,20
Ten slotte zijn er geen aanwijzingen dat een homocysteïneverlagende behandeling met foliumzuur, al dan niet aangevuld met
vitamine B6 en/of B12, in de geëigende dosering schadelijk is.21,22
De behandeling is bovendien goedkoop en eenvoudig.
Voorwaarde is wel dat de onzekerheid rond dit voordeel van de
twijfel aan de patiënt in kwestie duidelijk wordt gemaakt en deze
behandeling niet in de plaats komt van andere reeds ingestelde
behandelingen. Bovendien moeten patiënten primair worden
gewezen op risicofactoren voor hart- en vaatziekten als roken,
overgewicht, ongezonde voeding en te weinig lichaamsbeweging.
Indicaties voor diagnostiek
Gelet op het bovenstaande is het number needed to treat nog niet te
schatten. Daarnaast is ook kosteneffectiviteit van belang en deze
valt voor foliumzuur in vergelijking met statines gunstig uit.
In beginsel komen twee groepen patiënten, ongeacht leeftijd en
geslacht in aanmerking voor opsporing en eventuele behandeling
van hyperhomocysteïnemie. De eerste groep bestaat uit patiënten die bekend zijn met hart- en vaatziekten (secundaire preventie). Het gaat om patiënten die:
 bekend zijn met een coronaire hartziekte zoals angina pectoris
of een hartinfarct of bij wie een percutane transluminale coronaire angioplastiek (PTCA) of coronaire bypassoperatie is uitgevoerd;
 een herseninfarct of een TIA hebben doorgemaakt;
 bekend zijn met perifeer arterieel vaatlijden zoals claudicatio
intermittens;
 een diepe veneuze trombose of een embolie hebben doorgemaakt en een indicatie hebben voor trombofiliescreening;
 lijden aan nierinsufficiëntie.
De tweede groep bestaat uit personen met een hoog risico op het
ontwikkelen van hart- en vaatziekten (primaire preventie).
De indicatiestelling voor opsporing en behandeling van hyperhomocysteïnemie kan analoog worden beschouwd aan de indicatiestelling voor behandeling van de bewezen belangrijke risicofactoren bloeddruk en cholesterol. Hierbij wordt volgens de meest re-
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cente CBO Consensus cholesterol en Herziening richtlijn hoge bloeddruk uitgegaan van het absolute individuele risico, gebaseerd op de risicofactoren leeftijd, geslacht, totaal- en HDL-cholesterol, bloeddruk, roken en diabetes. Het onderhavige rapport Homocysteïne
neemt de gecombineerde risicotabellen voor bloeddruk en cholesterol, opgenomen in de Herziene richtlijn hoge bloeddruk als uitgangspunt.23 Deze risicotabellen zijn gebaseerd op de Framingham-risicofunctie.24 Voor een persoon met een verhoogd homocysteïnegehalte zou op grond van zijn/haar risicoprofiel het absolute risico
opgezocht kunnen worden in de tabel. Voor de indicatiestelling
zouden de grenswaarden voor hypertensie gevolgd kunnen worden, omdat ook voor hypertensie de totale groep hart- en vaatziekten als uitkomstmaat geldt (in tegenstelling tot alleen coronaire
hartziekten voor cholesterol). Bovendien zijn ook de kosten van
antihypertensiva veelal lager dan die van statines, en dus meer
vergelijkbaar met de geringe kosten van foliumzuursuppletie. Ook
personen met een absoluut risico op hart- en vaatziekten in de komende 10 jaar van 20% of hoger zouden in het kader van primaire
preventie het advies moeten krijgen om het homocysteïnegehalte
in het bloed te laten bepalen en te laten behandelen.
Diagnostiek
In eerste aanleg wordt een hyperhomocysteïnemie vastgesteld op
ten minste twee momenten met één tot vier weken tussentijd. De
laatste bepaling geschiedt in een nuchter plasmamonster. Bij
een verhoogde plasmahomocysteïneconcentratie (PHC) van ≥15
µmol/l is het raadzaam bij een herhalingsonderzoek vitamine B12,
foliumzuur en creatinine te bepalen. Foliumzuursuppletie bij een
vitamine-B12-deficiëntie maskeert immers een megaloblastaire
anemie en aan de ontwikkeling van een achterstrengsyndroom
wordt dan geen halt toegeroepen.21
Behandeling is aangewezen bij een nuchtere PHC ≥15 µmol/l.
Gestreefd wordt naar een waarde van <12 µmol/l.
Behandeling
Voor behandeling adviseert genoemde Werkgroep het navolgende
stappenplan te volgen:
1 Start met 0,5 mg foliumzuur per dag.
2 Evalueer het effect na 2 maanden met een éénmalige bepaling
van de plasmaspiegel van nuchtere homocysteïne.
3 Continueer bij een nuchtere PHC <12 µmol/l de behandeling
van 0,5 mg foliumzuur per dag. Verhoog bij een nuchtere PHC
>12 µmol/l de foliumzuurdosis tot 1 mg/dag en controleer na
2 maanden. Als de homocysteïnespiegel >12 µmol/l blijft, verhoog dan de dosering tot 5 mg/dag.
4 Controleer bij chronische behandeling regelmatig (bijvoorbeeld jaarlijks) de bloedspiegel van vitamine B12 en suppleer zo
nodig een tekort.
5 Bij patiënten met een chronische nierinsufficiëntie die tevens
hyperhomocysteïnemie hebben, wordt een behandeling met
1-5 mg foliumzuur aanbevolen.
6 Adviseer de patiënt de algemeen geldende richtlijnen over
goede voeding nauwkeurig te volgen; deze zijn in het geval van
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secundaire preventie reeds geïndiceerd vanwege bestaande of
dreigende hart- en vaatziekten. Met name een ruim gebruik van
groenten en fruit (belangrijke foliumzuurleveranciers) is hier
van belang.25 Aan het gebruik van met foliumzuur verrijkte voedingsmiddelen kleven vooralsnog bezwaren in verband met
de al genoemde maskering van megaloblastaire anemie.21
Momenteel worden in Nederland om die reden geen foliumzuurverrijkte voedingsmiddelen op de markt gebracht. Overigens zijn bij de klinische relevantie van de gevreesde maskering
van een megaloblastaire anemie na foliumzuursuppletie recent
sterk relativerende kanttekeningen gemaakt.26
Conclusie
Hoewel de sluitende bewijsvoering nog ontbreekt, moet verlaging
van het serumhomocysteïnegehalte ter secundaire of primaire
preventie van atherosclerotisch vaatlijden onder hoogrisicodragers kritisch overwogen worden. Het getuigt volgens ons van goed
huisartsgeneeskundig handelen de keuze op genuanceerde wijze,
met kennis van zaken aan de patiënten in kwestie voor te leggen.
Of wij doen streng in de leer niks en wachten op het sluitende
bewijs, of wij geven foliumzuursuppletie het voordeel van de twijfel. Beide keuzen zijn verdedigbaar, maar zullen aan de patiënt
uitgelegd moeten worden. Wanneer over enkele jaren de resultaten van de interventieonderzoeken beschikbaar komen, dient het
nut van foliumzuursuppletie ter verlaging van het homocysteïnegehalte heroverwogen te worden.
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Behandeling van matig verhoogde
homocysteïnespiegels is prematuur
Tj Wiersma, WJJ Assendelft namens het Nederlands Huisartsen Genootschap

Inleiding
In 2001 verscheen het rapport Homocysteïne en hart- en vaatziekten van
de Nederlandse Hartstichting; hierin is de medisch-wetenschappelijke kennis over deze materie duidelijk en betrekkelijk volledig
op een rij gezet.1 Van Binsbergen, Verschuren en Blom geven in
hun artikel een toelichting op dit rapport.2 Ook de opstellers van
het rapport achten conform de NHG-Standaard Cholesterol de
stelling verdedigbaar dat het te vroeg is voor behandeling van
hyperhomocysteïnemie met foliumzuur. Tot dusverre ontbreken
immers interventieonderzoeken op harde klinische eindpunten.
Toch presenteren ze alvast wel een protocol dat preludeert op de
resultaten van de lopende trials. De praktiserend arts wordt hiermee voor de vraag gesteld of hij er verstandig aan doet opsporing
en behandeling van personen met een verhoogd serumhomocysteïnegehalte het voordeel van de twijfel te geven. Het NHG vindt
dat om een aantal redenen vooralsnog niet wenselijk.
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De kern
 Een verhoogd homocysteïnegehalte is een risicofactor voor
hart- en vaatziekten; of het hart- en vaatziekten veroorzaakt, is
onduidelijk.
 Het nut van behandeling bij een verhoogd homocysteïnegehalte met foliumzuur is nog niet bewezen.
 Bepaling van het serumhomocysteïnegehalte bij patiënten is
vooralsnog niet wenselijk.

Homocysteïne en hart- en vaatziekten
Het verband tussen het homocysteïnegehalte en de kans op harten vaatziekten werd het eerst onderkend toen bleek dat mensen
met zeer hoge homocysteïnespiegels ten gevolge van erfelijke
enzymdeficiënties relatief frequent en vaak al op jonge leeftijd
hart- en vaatziekten krijgen. Verlaging van de homocysteïnespiegel met hoge doseringen vitamine B6 – al dan niet in combinatie
met foliumzuur, betaïne of een methionine-arm dieet – bleek in
deze groep de kans op hart- en vaatziekten in vergelijking met een
historische en onbehandelde controlegroep met een factor 5 tot
10 te reduceren.3
Het feit dat de afname van het aantal vasculaire incidenten veel
groter is dan op grond van de hoogte van de homocysteïnespiegel
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