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Inleiding
Er is geen twijfel meer over de rol die de concentratie van het serumcholesterol, en met name die van het LDLcholesterol, speelt bij het ontstaan van coronaire hartziekten. Ook zijn er al geruime tijd sterke aanwijzingen dat de
verlaging van een verhoogde cholesterolconcentratie tot een lager risico van coronaire hartziekten kan leiden. De vraag
bij welke personen medicamenteuze verlaging van de cholesterolconcentratie zinvol is, kan niet zonder meer worden
beantwoord. Dat is namelijk afhankelijk van de verhouding tussen de absolute gezondheidswinst voor het individu, de
kosten van de behandeling en de gevolgen van de medicalisering van de patiënt. Nadere afwegingen daaromtrent zullen
worden gemaakt in de herziene versies van de Cholesterol Consensus (CBO) en de Standaard Cholesterol (NHG), die
momenteel in voorbereiding zijn.
Dit artikel beschrijft de beschikbare gegevens over de effectiviteit en de bijwerkingen van medicamenteuze
cholesterolverlaging. Er wordt met name ingegaan op de resultaten van enkele grote gerandomiseerde onderzoeken die
recent beschikbaar zijn gekomen en er wordt in beperkte mate ingegaan op de betekenis van deze resultaten voor de
praktijk. In deze onderzoeken vond de behandeling steeds plaats met hydroxymethylglutaryl (HMG)-co-enzym Areductaseremmers ofwel cholesterolsynthese-remmers ofwel statinen.
De behandeling van een verhoogde cholesterolconcentratie door aanpassingen van de voeding en leefstijladviezen wordt
niet besproken, maar blijft de eerste keuze en is, mits deskundig begeleid, bij een deel van de patiënten voldoende om
de cholesterolconcentratie tot wenselijke waarden terug te brengen. De behandeling van een verhoogde
triglyceridenconcentratie blijft eveneens buiten beschouwing.

Cholesterol en risico
Dat het risico van coronaire hartziekten verband houdt met de serumcholesterolconcentratie is aangetoond in een groot
aantal cohortonderzoeken.1 Daarbij zijn personen in de tijd gevolgd en kon het optreden van hart- en vaatziekten in
verband worden gebracht met de serumcholesterolconcentratie bij aanvang van het onderzoek. Uit de onderzoeken
bleek dat het optreden van hart- en vaatziekten niet kan worden verklaard door andere met cholesterol samenhangende
factoren, zoals roken en overgewicht. Voor zowel mannen als vrouwen neemt het risico lineair toe vanaf lage waarden
van het serumcholesterol.2 Een stijging van 10% in de cholesterolconcentratie gaat gepaard met een ongeveer 20%
hoger risico van coronaire hartziekten.3 Waarschijnlijk wordt de sterkte van het verband hiermee nog onderschat,
aangezien in de meeste onderzoeken de cholesterolwaarde was gebaseerd op een enkele meting. Door vertekening
('bias') door het fenomeen van de 'regressie verdunning',4 zal bij herhaalde metingen het verband tussen de gemiddelde
cholesterolconcentratie en het risico van hart- en vaatziekten sterker worden. Daar komt bij, dat het risico in feite wordt
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bepaald door de LDL-cholesterolconcentratie en dat de totale cholesterolconcentratie daar niet volledig mee correleert.
Hoewel er niet voldoende gegevens beschikbaar zijn om het werkelijke verband vast te stellen, is de toename in risico
waarschijnlijk 30% per 10% stijging van de cholesterolconcentratie.5 6
Inmiddels is in gerandomiseerd onderzoek onomstotelijk vastgesteld dat cholesterolverlaging tot risicoreductie leidt.
Hiermee is een causale relatie tussen de cholesterolconcentratie en het risico van coronaire hartziekten bewezen. De
resultaten laten, zowel afzonderlijk als gecombineerd in meta-analysen, een consistente reductie van fatale en nietfatale vormen van coronaire hartziekten zien. Dat geldt zowel voor personen die reeds bekend zijn met coronair lijden
(hoog aanvangsrisico) als voor gezonde personen met een verhoogd cholesterol (laag aanvangsrisico).7 Vóór de
introductie van de cholesterolsyntheseremmers is in afzonderlijke onderzoeken niet definitief aangetoond dat ook de
totale sterfte daalt. Dat is wel het geval bij een combinatie van de resultaten in een meta-analyse, waarbij het effect
geheel is toe te schrijven aan een daling van de cardiale oorzaken van sterfte.8 9 Dit verklaart tevens waarom het effect
op de overleving het grootst is wanneer het aanvangsrisico van cardiale sterfte het hoogst is. Uit analyse van
cohortonderzoeken bleek dat de cholesterolconcentratie geen risicofactor vormt voor het optreden van beroerten.10-12
Een probleem bij het beoordelen van veel oudere onderzoeken en bij het vertalen van de bevindingen naar de klinische
praktijk was de heterogeniteit in de toegepaste behandelingen, variërend van oestrogenen13 tot fibraten en harsen.1416 Met de introductie van de cholesterolsyntheseremmers (1987 in de VS, 1989 in Nederland) is een nieuwe klasse
geneesmiddelen beschikbaar gekomen die de cholesterolconcentratie effectief verlaagt (Gebu 1995; 29: 123-129) en die
relatief weinig bijwerkingen kent.

Pathofysiologie en geneesmiddelen
Cholesterol en triglyceriden worden in het bloed vervoerd in lipoproteïnen. Hiervan bestaan vijf klassen: chylomicronen,
VLDL, IDL, LDL en HDL. Het meeste cholesterol in het plasma bevindt zich in het LDL (75%), welke uit de bloedbaan
wordt verwijderd via de LDL-receptor in de lever. Ongeveer 20% van het cholesterol bevindt zich in het HDL en de rest
bevindt zich in het IDL, VLDL en de chylomicronen. Bepaling van de totale cholesterolconcentratie is dus een maat voor
de hoeveelheid LDL. Deze LDL is verantwoordelijk voor het atherogene effect. Dit geldt vooral bij de familiaire
hypercholesterolemie, waarbij door het ontbreken van de LDL-receptor hoge concentraties LDL voorkomen. Hoge
concentraties HDL worden daarentegen als gunstig beschouwd. Hierdoor kan namelijk meer cholesterol naar de lever
worden vervoerd om te worden uitgescheiden.
Voor de behandeling van een verhoogde lipidenconcentratie in het bloed staan, naast de fibraten, galzuurbindende
harsen en de nicotinezuuranalogen die vooral voor de behandeling van een verhoogd triglyceridenconcentratie zijn
aangewezen, de cholesterolsyntheseremmers ter beschikking. In Nederland zijn hiervoor in de handel simvastatine,
pravastatine, fluvastatine en atorvastatine (zie rubriek 'Nieuwe Geneesmiddelen', pag. 105 in dit nummer). Deze
middelen remmen het HMG-coA-reductase. Dit enzym bepaalt de snelheid van de cholesterolsynthese. Door remming
van deze synthese in de lever worden de LDL-receptoren gestimuleerd. Hierdoor zal het wegvangen van LDL uit de
bloedbaan toenemen en de cholesterolconcentratie in het bloed dalen.

Klinisch onderzoek met cholesterolsyntheseremmers
Met cholesterolsyntheseremmers zijn verschillende onderzoeken verricht waarbij het effect is gemeten op intermediaire
of surrogaat cardiovasculaire eindpunten, zoals coronair-angiografische afwijkingen en de wanddikte van de arteria
carotis.17-20 Deze onderzoeken tonen bij patiënten met een hoog risico van coronaire hartziekten een reductie aan in
de vaatwandafwijkingen. Deze bevindingen zijn zeer suggestief voor een risicoreductie bij de onderzochte patiënten,
maar geven nog onvoldoende basis voor meer algemene therapeutische conclusies.
Anders ligt dat voor de publicatie van drie grote, langdurige onderzoeken waarbij wel de effecten op klinische
eindpunten werden bestudeerd (zie tab. 1). Het betreft allereerst de Scandinavian Simvastatin Survival Study ofwel het
4S-onderzoek (Gebu 1995; 29: 20).21 In dit dubbelblinde onderzoek werden 4.444 patinten met een verhoogd
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serumcholesterol (5,5-8,0 mmol/l) en met angina pectoris (21% van de patiënten) of na een myocardinfarct (79%)
gerandomiseerd over een behandeling met simvastatine of placebo en gemiddeld 5,4 jaar vervolgd. Van het onderzoek
werden met name patiënten uitgesloten met secundaire hypercholesterolemie, instabiele angina pectoris, hartfalen,
atriumfibrilleren en verder premenopauzale vrouwen. Het tweede onderzoek is de West of Scotland Coronary Prevention
Study (WOSCOPS) waarbij 6.595 mannen zonder myocardinfarct in de anamnese met een leeftijd van 45 tot 64 jaar en
met minimaal een cholesterolwaarde van 6,5 mmol/l werden gerandomiseerd over pravastatine en placebo en
gemiddeld 4,9 jaar werden vervolgd (Gebu 1996; 30: 9-10).22 Exclusiecriteria waren met name hypertensie, angina
pectoris en hartaandoeningen. Het derde betreft het Cholesterol and Recurrent Events (CARE)-onderzoek.23 Hierbij
werden 4.159 patiënten (3.583 mannen en 576 vrouwen) met een myocardinfarct in de voorgeschiedenis en een
cholesterolwaarde kleiner dan 6,2 mmol/l gerandomiseerd over pravastatine en placebo en gemiddeld vijf jaar vervolgd.
Van het onderzoek werden uitgesloten premenopauzale vrouwen, patinten met hartfalen, en diabeten met nuchtere
glucosewaarden groter dan 12,2 mmol/l.
De populaties die in de drie onderzoeken werden opgenomen, verschilden nogal wat het aantal patiënten met
hypertensie, diabetes mellitus en het aantal rokers betreft. De effecten van deze verschillen komen tot uiting in de
verschillen in absolute risico's, respectievelijk 0,051, 0,018 en 0,026 per 1.000 persoonsjaren in het 4S-, het WOSCOPSen het CARE-onderzoek. De totale cholesterolconcentratie daalde met 20 tot 25%, het LDL-cholesterol daalde met 26 tot
35% en het HDL-cholesterol steeg met 5 tot 8%.
Tab. 1 Effecten van cholesterolverlaging met cholesterolsyntheseremmers in recente gerandomiseerde
placebogecontroleerde preventie-onderzoeken
De effecten van een behandeling met cholesterolverlagers op het risico van coronaire hartziekten zijn duidelijk. Wat de
effecten op het risico van beroerten betreft, tonen de resultaten van het CARE- en het 4S-onderzoek een significante
verlaging van het risico bij patiënten die een myocardinfarct hebben gehad. Het WOSCOPS-onderzoek bij patiënten met
hypercholesterolemie zonder een myocardinfarct in de voorgeschiedenis, kon geen significante vermindering aantonen
op het optreden van beroerten. Uit een recent gepubliceerde meta-analyse van 16 klinische onderzoeken met statinen in
de periode 1985 tot 1995, bleek dat het relatieve risico van het krijgen van een beroerte met 29% werd gereduceerd bij
personen die werden behandeld met statinen (RR 0,71 [95% BI = 0,59-0,86]).24 Dezelfde meta-analyse toonde dat een
behandeling met statinen ook het risico van overlijden verminderde (RR 0,78 [95% BI = 0,69-0,88]).24
Met deze resultaten kan echter niet op alle vragen die vanuit de praktijk van de preventie (moeten) worden gesteld,
direct een antwoord worden gegeven. Belangrijk is namelijk, dat een verlaging van het relatieve risico door een
behandeling niet betekent dat iedereen met een verhoogde cholesterolconcentratie daar in dezelfde mate voordeel van
ondervindt. De winst voor een individu hangt namelijk in sterke mate af van het absolute risico van coronaire hartziekten
vóórdat men met de behandeling begint. Tenslotte blijft er onzekerheid bestaan over de effectiviteit van de behandeling
in belangrijke groepen patiënten die in de onderzoeken niet of nauwelijks zijn vertegenwoordigd, zoals vrouwen, ouderen
en diabeten.

Bijwerkingen van cholesterolsyntheseremmers
Over de mogelijke risico's van verlaging van het cholesterolniveau is reeds veel geschreven. Meta-analysen vóór het
beschikbaar komen van de cholesterolsyntheseremmers lieten zien, dat de verlaging van het risico van coronaire
hartziekten deels werd gecompenseerd door sterfte ten gevolge van andere oorzaken, zoals suïcide en ongevallen (Gebu
1993; 27: 32-33).25-27 Ook bleek uit de toenmalige meta-analysen dat het effect van de behandeling op de overleving
nogal tegenviel. Mede daardoor concludeerde men dat er een tamelijk hoog aanvangsrisico nodig is om een positief
rendement van een behandeling te bereiken: een risico van sterfte aan coronaire hartziekten van meer dan 50 per 1.000
personen per jaar.11 Dit absolute risiconiveau wordt meestal alleen bereikt door patiënten die reeds één of meer
myocardinfarcten hebben overleefd.
Uit het 4S-, het WOSCOPS- en het CARE-onderzoek is van een toegenomen risico van een gewelddadige dood door
medicamenteuze cholesterolverlaging echter niets gebleken, en daarmee lijkt de discussie een andere wending te
hebben genomen. Overigens is het van belang om het effect van een verlaging van een verhoogde
cholesterolconcentratie op niet-cardiale ziekte en sterfte te onderscheiden van een mogelijk verhoogd risico van met
name suïcide, zoals dat is waargenomen onder personen met een chronisch zeer lage cholesterolconcentratie, die niet is
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veroorzaakt door een interventie.28 Dit betreft een heel andere groep, waarin waarschijnlijk mechanismen een rol
spelen die niet aan de orde zijn bij personen die een onbehandelde, hoge cholesterolconcentratie hebben.29
Er is inmiddels veel ervaring opgedaan met cholesterolsyntheseremmers. Zij worden in het algemeen goed verdragen.
Bijwerkingen die kunnen optreden zijn lichte maag-darmstoornissen, hoofdpijn, moeheid en spierklachten, huiduitslag en
een verhoging van de serumtransaminasen.30 Soms treedt een verhoging van het spierenzym creatinefosfokinase op,
een uiting van myositis. In zeldzame gevallen treedt rhabdomyolyse op, die zich kenmerkt door spierpijn, een verhoging
van het spierenzym creatinefosfokinase en myoglobinurie die tot nierinsufficiëntie kan leiden. Het risico van
spierbeschadiging is verhoogd bij nierfunctiestoornissen en mogelijk ook bij hypothyreoïdie, en verder bij het gelijktijdig
gebruik van erytromycine, rifampicine, ciclosporine, een fibraat of nicotinezuur.30 Patiënten die statinen gebruiken
worden geadviseerd contact op te nemen met de behandelend arts in geval van pijn, gevoeligheid of zwakte van de
spieren. Het gebruik van statinen moet worden gestopt bij een vermoeden op spierbeschadiging of een verhoogde
creatinefosfokinaseconcentratie.

Wie wel en wie (nog) niet behandelen?
Uiteindelijk maakt de arts de keuze om een patiënt wel of niet te behandelen. Van de vele factoren die deze keuze
bepalen, is vooral het te verwachten nut voor de patiënt van belang. De individuele arts zal zich in de regel minder laten
leiden door de kosten-effectiviteitsratio. Deze ratio is vanuit het oogpunt van de (kosten van de) volksgezondheid
uiteraard van grote betekenis.
In een overzicht van de gepubliceerde economische evaluaties van cholesterolverlagende interventies gepubliceerd vóór
1997, werd geconcludeerd dat de kwaliteit van de meeste evaluaties slecht tot zeer slecht is. Kosten-effectiviteitsratio's
varieerden van een te verwaarlozen bedrag tot meer dan 1 miljoen dollar per gewonnen levensjaar. Ze bleken voorts
sterk afhankelijk te zijn van geslacht, risicoprofiel, soort middel en kosten die werden meegewogen. Verder werd
geconcludeerd dat de evaluaties geen basis vormen voor beleid in de eerstelijn.31 Hoewel op grond van de 4S-gegevens
de behandeling met cholesterolsyntheseremmers na een myocardinfarct als kosten-effectief is bestempeld,32 zijn
soortgelijke analysen voor preventie bij patiënten met een laag aanvangsrisico niet verricht. De kosten van het
behandelen van iedere patiënt met een verhoogde cholesterolconcentratie, hetgeen afhankelijk van de definitie meer
dan 10% van de bevolking kan betreffen, zijn echter astronomisch. Ze zullen het totale budget voor de gezondheidszorg
onder grote druk zetten, ook als op het eerste gezicht de kosten voor een individuele patiënt op zich verdedigbaar
zouden zijn. Dit betekent dat er prioriteiten moeten worden gesteld en dat dient bij voorkeur te gebeuren op basis van
gegevens uit onderzoek naar een optimale indicatiestelling.
Door het min of meer rechtlijnige verband tussen de cholesterolconcentratie en het risico van coronaire hartziekten, is
de relatieve risicoreductie per procentuele daling van de cholesterolconcentratie waarschijnlijk voor elk aanvangsniveau
van de cholesterolconcentratie ongeveer gelijk. Daarom bepaalt het aanvangsrisico van coronaire ziekten de te behalen
gezondheidswinst voor de patiënt. Een reductie van 30% van het sterfterisico door coronaire hartziekten bij 1.000
mannen van 60 jaar zonder cardiovasculaire voorgeschiedenis, voorkomt 13 sterfgevallen in tien jaar.5 Voor 40-jarigen
gaat het om 1 tot 2 gevallen. Voor 70-jarigen zijn dat er naar schatting 35, waarbij echter moet worden aangetekend dat
de relatieve risicoreductie bij ouderen mogelijk lager ligt.6
Het is belangrijk om te constateren dat de bevindingen in de onderzoeken betrekking hebben op tamelijk geselecteerde
groepen patiënten, die bovendien in het 4S- en het CARE-onderzoek een grote therapietrouw toonden, respectievelijk
90% en 94%. Dit betrof dus de preventie-onderzoeken bij patiënten met een hoog aanvangsrisico. In het preventieonderzoek bij patiënten met een lager aanvangsrisico, het WOSCOPS-onderzoek, was de therapietrouw aanzienlijk
minder, namelijk 70%. Dit betekent dat de resultaten in de dagelijkse praktijk beter kunnen zijn, door het behandelen
van personen met een hoger aanvangsrisico, maar ook slechter, door een minder goede therapietrouw.
Voor premenopauzale vrouwen geldt dat zij a priori een lager risico van coronaire aandoeningen hebben dan mannen.
Wel ligt het voor de hand dat een verlaging van de cholesterolconcentratie ook bij hen het risico van coronaire
hartziekten zal doen afnemen. Dit effect zou echter kleiner kunnen zijn doordat vrouwen voor de menopauze in
vergelijking met mannen een zekere bescherming tegen atherosclerose genieten. Mogelijk wordt deze veroorzaakt door
de endogene oestrogeenproductie. Dit kan enerzijds de rol van cholesterol in het proces van atherosclerose benvloeden.
Anderzijds leidt dit tot een beduidend lager absoluut risico onder vrouwen en daardoor een lagere absolute winst. Na de
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menopauze komt het absolute risico geleidelijk in de buurt van dat voor mannen. Resultaten van preventie-onderzoeken
bij vrouwen met een laag aanvangsrisico zijn echter niet beschikbaar. In het 4S-onderzoek was slechts 19% van de
deelnemers vrouw. Het relatieve risico van overlijden was bij hen 1,12 [95% BI = 0,65-1,93]. Bij mannen was dit relatieve
risico 0,66 [95% BI = 0,53-0,80]. Het relatieve risico van het krijgen van een myocardinfarct (fataal en niet-fataal) was
voor vrouwen 0,65 [95% BI = 0,47-0,91] en voor mannen 0,66 [95% BI = 0,58-0,76]. Het absolute risicoverschil van het
krijgen van een myocardinfarct bij vrouwen bedroeg 7,2% en bij mannen 8,9%. In het CARE-onderzoek waren er zelfs
aanwijzingen dat een medicamenteuze verlaging van de cholesterolconcentratie na een hartinfarct bij vrouwen (14% van
de deelnemers) effectiever is dan bij mannen. Het relatieve risico van het krijgen van een myocardinfarct bij vrouwen
bedroeg 0,54 [95% BI = 0,38-0,72] en bij mannen 0,80 [95% BI = 0,70-0,92].
Voor ouderen zijn eveneens slechts beperkt gegevens voorhanden. In absolute zin kan men verwachten dat het nut van
een behandeling groter is naarmate iemand ouder is. Overigens betekent dit niet dat de behandeling ook kosteneffectiever wordt, aangezien de kosten voor een beperktere resterende levensduur worden gemaakt. In het WOSCOPSonderzoek namen mannen deel in de leeftijd van 45 tot 65 jaar, zodat geen conclusies mogelijk zijn voor een hogere
leeftijd. In het 4S-onderzoek leek de behandeling in de subgroep van 60 tot 70 jaar in absolute zin even effectief als in de
leeftijdsgroepen daar beneden. Ook in het CARE-onderzoek werden geen verschillen gevonden in de relatieve en
absolute risicoreductie boven of onder de 60 jaar.
De absolute winst van een cholesterolverlaging bij patiënten met diabetes mellitus zal waarschijnlijk groter zijn dan bij
niet-diabeten met een zelfde cholesterolniveau, vanwege het grotere absolute risico bij dergelijke patiënten. Het zou dan
ook voor de hand liggen om hen reeds bij een veel lagere cholesterolconcentratie te behandelen, zoals dit ook effectief
was bij patiënten na een myocardinfarct in het CARE-onderzoek. Zowel in het 4S-onderzoek (n=202) als in het CAREonderzoek (n=586) is een subgroepanalyse gemaakt van patiënten met diabetes mellitus die vrijwel uitsluitend type 2
betrof. Daaruit bleek dat de reductie van het risico van coronaire hartziekten na een cholesterolverlaging met
cholesterolsyntheseremmers bij diabeten vergelijkbaar (CARE) of zelfs groter (4S) was dan bij niet-diabeten.33 Deze
resultaten laten weinig twijfel bestaan over het nut van de cholesterolsyntheseremmers bij diabeten met coronaire
hartziekten.34 Gegevens uit gerandomiseerd onderzoek bij diabeten zonder coronaire aandoeningen moeten echter
worden afgewacht, alvorens zekerheid kan worden verkregen over de effectiviteit van de behandeling van verhoogde of
zelfs normale cholesterolniveaus bij deze categorie patiënten.
Omdat de aanwezigheid van elke cardiovasculaire risicofactor het absolute risico van coronaire hartziekten verhoogt, zal,
uitgaande van eenzelfde relatieve risicoreductie (zie kader), een grotere absolute gezondheidswinst bereikt kunnen
worden.

Begrippenlijst
Absoluut risico: het aantal gebeurtenissen bij een groep personen in een bepaalde tijdsperiode.
Relatief risico: RR = R / R . Het absolute risico van een bepaalde gebeurtenis in de behandelde groep Y (R ) gedeeld
y

x

y

door het absolute risico in de controlegroep X (R ).
x

Relatieve risicoreductie: (1 - RR) x 100%. Het percentage risicovermindering in de behandelde groep vergeleken met dat
in de controlegroep.
Absolute risicoreductie of risicoverschil: R - R . Het absolute risico van een bepaalde gebeurtenis in de controlegroep X
x

y

(R ) minus het absolute risico in de behandelde groep Y (R ).
x

y

'Number needed to treat': NNT = 1 / (R - R ) of: NNT = 1 / (R X? [1 - RR]) x 100%. Het aantal patiënten dat men moet
x

y

x

behandelen om één bepaalde gebeurtenis te voorkomen.
Bij de berekening van het NNT in dit artikel is geen rekening gehouden met de therapietrouw in de interventiegroep en
met een medicamenteuze behandeling in de placebogroep.
Dit blijkt ook uit de beduidend grotere absolute risicoreductie in het 4S-onderzoek, waarin de deelnemers een hoger
absoluut aanvangsrisico van coronaire hartziekten hadden dan in de twee andere onderzoeken (zie tab. 1). Personen met
additionele risicofactoren zouden derhalve eerder in aanmerking moeten komen voor een medicamenteuze interventie.
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In de Standaard Cholesterol van het NHG (1991) en de Cholesterol Consensus van het CBO (1992) zijn hieromtrent ook
algemene richtlijnen opgenomen.35 36 Het lijkt aantrekkelijk om voor een meer kwantitatieve aanpak te kiezen, waarbij
artsen wordt geadviseerd om patinten boven een bepaald aanvangsrisico te behandelen.37 Dat aanvangsrisico zou
moeten zijn gebaseerd op de cholesterolconcentratie en andere risico-indicatoren, en kan worden geschat met de
beschikbare risicofuncties of tabellen.37 Met behulp hiervan kan men op grond van een aantal risicofactoren (geslacht,
leeftijd, bloeddruk, cholesterolconcentratie, roken, diabetes mellitus) aflezen wat voor een individu het absolute risico is
van coronaire hartziekten in een bepaalde periode. Op grond van dit risico zou dan kunnen worden besloten om al dan
niet een behandeling met geneesmiddelen in te stellen. Er bestaat echter nog geen consensus over het risiconiveau
waarboven een behandeling zou zijn aangewezen.38
Samenvatting en conclusie
De recent beschikbaar gekomen gegevens uit onderzoeken naar de effectiviteit van cholesterolverlaging met
cholesterolsyntheseremmers in het voorkómen van coronaire hartziekten, hebben een aantal voor de praktijk belangrijke
nieuwe gegevens opgeleverd. Met deze middelen wordt bij de meeste patiënten een aanzienlijke reductie van de
serumcholesterolconcentratie bereikt over een groot gebied van aanvangswaarden. Uit de onderzoeken zijn geen
nadelige effecten op het risico van niet-cardiale ziekten en sterfte naar voren gekomen. De reductie van het risico van
myocardinfarct door cholesterolverlaging met statinen is met name bij mannen met een verhoogde
cholesterolconcentratie die een myocardinfarct hebben doorgemaakt aanzienlijk. Het cholesterolniveau voorafgaand aan
de behandeling is waarschijnlijk minder relevant dan aanvankelijk werd gedacht. Voor ouderen en vrouwen wijzen de
gegevens in dezelfde richting, maar aan nader onderzoek onder deze groepen blijft behoefte.
Om bij individuele patiënten vast te stellen of er een indicatie voor behandelen bestaat, dient het maximaal te
verwachten absolute effect te worden afgewogen tegen het aanvangsrisico van coronaire hartziekten. Dit risico wordt
bepaald door het totale cardiovasculaire risicoprofiel. De combinatie van een verhoogde cholesterolconcentratie met
man-zijn en een doorgemaakt myocardinfarct vormt, nu de resultaten van de onderzoeken beschikbaar zijn, een
duidelijke indicatie voor medicamenteuze cholesterolverlaging.
Stofnaam

Merknaam®

gem. dagdosis

kosten 30 dagen

atorvastatine

Lipitor

10 mg

58,20

fluvastatine

Canef

40 mg

41,80

Lescol

40 mg

41,80

pravastatine

Selektine

20 mg

73,80*-74,05

simvastatine

Zocor

15 mg

73,80*-74,05

* parallel geïmporteerd / bron: KNMP-taxe augustus 1997
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