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brengst van statines en de niet aangetoonde meerwaarde 
van andere cholesterolverlagende medicatie. De recent-
ste Amerikaanse richtlijn over cholesterol – uit 2013 – 
heeft deze zienswijze inmiddels overgenomen, en advi-
seert patiënten met bekend vaatlijden en personen met 
een verhoogd risico op hart- en vaatlijden te behandelen 
met statines zonder hierbij streefwaarden in acht te 
nemen.6

Afnemende meeropbrengst
De meeste geneesmiddelen hebben een S-vormige dosis-
responsrelatie, wat inhoudt dat een verdere verhoging 
van de dosis boven een bepaald punt naar verhouding 
steeds minder effect heeft. Dit bleek ook uit de oorspron-
kelijke ‘Scandinavian simvastatin survival study’ (4S) en 
de later uitgevoerde IDEAL-studie.7,8 In het 4S-onderzoek 
werd met een dosering van simvastatine 40 mg per dag 
een daling van de LDL-cholesterolconcentratie van 
gemiddeld 30% gerealiseerd.7 Dit resulteerde in een 30% 
lagere sterfte; hartinfarcten traden eveneens minder 
vaak op, namelijk bij 15,9% versus 22,6% in de placebo-
groep. In de later uitgevoerde IDEAL-studie werd een 
verdere verlaging van de LDL-cholesterolconcentratie 
van 20% bereikt, van 2,5 naar 2,0 mmol/l, en een 10% 
lagere frequentie van overlijden of hartinfarct (een daling 

Recente richtlijnen adviseren nadrukkelijk medicamen-
teuze bloeddruk- en cholesterolverlagende therapie – in 
aanvulling op een gezonde leefstijl – bij patiënten met 
vaatlijden.1,2 Volgens deze richtlijnen zou de behandeling 
moeten plaatsvinden op geleide van streefwaarden voor 
de bloeddruk (140/90 mmHg) en de LDL-cholesterolcon-
centratie. De streefwaarde voor LDL-cholesterol 
bedraagt 1,8 mmol/l in de Europese richtlijn,1 en 2,5 
mmol/l in de Nederlandse.2 Wat moeten we met deze 
streefwaarden?
Het is verwarrend dat richtlijnen over hetzelfde onder-
werp verschillende streefwaarden hanteren. Huisartsen 
zullen doorgaans de Nederlandse richtlijnen volgen, ter-
wijl cardiologen uitgaan van de Europese richtlijnen. Zo 
kunnen patiënten onbedoeld tegenstrijdige adviezen 
krijgen. Daarnaast blijken de lage streefwaarden in de 
praktijk niet haalbaar. In de 3 meest recente studies van 
het Euroaspire-onderzoek, uitgevoerd met steeds een-
zelfde protocol, werd bij slechts de helft van de patiënten 
met coronairlijden een systolische bloeddruk van 140 
mmHg bereikt (figuur 1).3,4

Ook heeft driekwart van de patiënten in de meest recente 
studie een LDL-concentratie hoger dan de Europese 
streefwaarde. Toch werden deze patiënten intensief 
behandeld. In Euroaspire en andere observationele stu-
dies van de European Society of Cardiology is in de peri-
ode 1995-2005 het gebruik van medicatie na een hartin-
farct, na coronaire revascularisatie en bij patiënten met 
diabetes mellitus toegenomen (figuur 2).5 Sindsdien is dit 
gebruik gestabiliseerd; in 2013 ontvingen bijna alle pati-
enten acetylsalicylzuur of een ander antitromboticum, 
90% een statine, 80% een bètablokker en 70% een ACE-
remmer of angiotensine-II-antagonist. De meeste patiën-
ten van wie coronairlijden bekend is, krijgen dus inder-
daad preventieve medicatie volgens de richtlijnen.
Omdat de streefwaarden arbitrair en meestal niet haal-
baar zijn, rijst de vraag of deze niet helemaal moeten 
worden los gelaten, ook vanwege de afnemende meerop-
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fIgUUr 1  Percentage patiënten die een jaar na een hartinfarct rookten, een 

verhoogde bloeddruk, een verhoogde LDL-concentratie of diabetes mellitus 

hadden. Resultaten van de Euroaspire-studies, verricht tussen 1999 en 2013 

(■ Euroaspire II; ■ Euroaspire III, ■ Euroaspire IV).3-4.
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van 10,4 naar 9,3%).8 Bedenk wel dat voor deze verlaging 
een dosering van 80 mg atorvastatine nodig was, terwijl 
10 mg atorvastatine ongeveer hetzelfde cholesterolverla-
gende effect heeft als 40 mg simvastatine.
Soortgelijke resultaten kwamen naar voren in andere 
studies waarin een lagere en hogere dosis statine werden 
vergeleken.9,10 In alle 3 de studies met de hogere dosis 
statine namen ook de bijwerkingen toe.8-10

Andere LdL-choLesteroLverLAgers: geen kLInIsch effect
Kennelijk lukt het niet om met statines in gebruikelijke 
doseringen de zeer lage LDL-cholesterolconcentratie te 
bereiken die in richtlijnen wordt aanbevolen. Daarom 
kan worden overwogen andere cholesterolverlagers toe te 
voegen. In de recente richtlijnen wordt dit echter niet 
geadviseerd.1,2,5 Er zijn immers geen studies waarin is 
aangetoond dat hiermee het risico op een hartinfarct of 
overlijden verder kan worden verlaagd. De studies met 
fibraten en nicotinezuur tonen geen of geen consistente 
vermindering van cardiovasculaire complicaties.1 Eze-
timib verlaagt de LDL-cholesterolconcentratie, maar 
heeft geen effect op atherosclerose gemeten aan de hals-
slagader.11

In 2005 begon een grote secundaire-preventiestudie met 
ezetimib bij 18.141 patiënten, de zogenoemde IMPROVE-

IT-studie.12 De resultaten hiervan worden in het najaar 
van 2014 verwacht. Het aantal patiënten dat in dit onder-
zoek is opgenomen, het grote aantal cardiovasculaire 
complicaties dat vereist is om een significant effect aan te 
tonen – namelijk 5250 –, alsook de lange duur van de 
follow-up – recent nog verlengd – wijzen op een beperkt 
behandeleffect. In Nederland werd in 2012 ruim 30 mil-
joen euro uitgegeven aan ezetimib. Het merendeel van 
deze uitgaven kan vooralsnog worden bespaard als de 
Europese, Nederlandse en Amerikaanse richtlijnen wor-
den gevolgd en de klinische resultaten van de IMPROVE-
IT studie worden afgewacht.

prImAIre preventIe
Personen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten 
kunnen in aanmerking komen voor een statine of bloed-
drukverlagende medicatie. De huidige Nederlandse en 
Europese richtlijnen adviseren medicamenteuze behan-
deling bij personen met een risico op hart- en vaatziekten 
van 2% per jaar volgens het SCORE-model. Zo is het ini-
tiëren van preventieve therapie met statines bij veel per-
sonen vanaf 60 jaar geïndiceerd en kosteneffectief.13 De 
nieuwe Amerikaanse richtlijn geeft een lagere risico-
drempel voor het initiëren van preventieve cholesterol-
verlagende therapie, namelijk al bij een kans op het ont-

 

fIgUUr 2  Gebruik van preventieve medicamenten door patiënten met coronairlijden. Gebruik is weergegeven als percentage van deelnemers aan verschillende 

observationele studies (Ea = Euroaspire; aCS = acute Coronary Syndromes, CR = Coronary Revascularisation; aP = angina Pectoris Survey; Dm = Survey on 

Diabetes; PCI = Percutaneous Coronary Intervention). Deze studies werden verricht onder auspiciën van de European Society of Cardiology (bewerking van een 

elders gepubliceerderde figuur).5 

 

 EA-I EA-II ACSI CR AP DM ACS II PCI EA-III EA-IV
 1995         2013

pe
rce

nt
ag

e

100

80

60

40

20

0

antitrombotica

statines

betablokkers

ACE-remmers

studie



NED TIJDSCHR GENEESKD. 2014;158: A7385 3

OP
IN
IE

wikkelen van hart- en vaatziekten van 0,75% per jaar. 
Deze drempel is gebaseerd op een nieuw risicopredictie-
model.14 De aanbeveling om bij een zo laag risiconiveau al 
te beginnen met medicamenteuze behandeling kan in 
Nederland op weerstand stuiten vanwege het risico van 
overbehandeling.

WeL behAndeLen, geen streefWAArden
Voor patiënten met een cardiovasculaire aandoening – 
en hun artsen – betekent het loslaten van de LDL-streef-
waarde een belangrijke vereenvoudiging. Dit is een logi-
sche ontwikkeling: in de studies waarin het klinische 
effect van statines is aangetoond waren immers evenmin 
streefwaarden geformuleerd. Het is belangrijk dat pati-
enten worden behandeld met de doseringen die in de 
genoemde onderzoeken zijn gebruikt, zoals 40 mg sim-
vastatine, 10 tot 80 mg atorvastatine, of overeenkomstige 

doseringen van andere statines. Voor deze doseringen en 
middelen is een belangrijke vermindering van het risico 
op een hartinfarct of overlijden vastgesteld. Van andere 
cholesterolverlagende medicamenten is dit niet – of nog 
niet – het geval, en deze zouden niet of slechts bij grote 
uitzondering moeten worden voorgeschreven. Wij hopen 
dat de Nederlandse en Europese richtlijnen deze aanbe-
velingen overnemen.
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