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Sinds 2015 is het combinatiemolecuul sacubitril/valsartan 
(Entresto®) in Europa geregistreerd bij symptomatisch 
hartfalen met verminderde ejectiefractie. Omdat  Entresto 
aanmerkelijk duurder is dan generiek verkrijgbare 
 middelen die worden toegepast bij hartfalen, is het wen-
selijk dat behandeling met Entresto significante voordelen 
oplevert ten opzichte van de bestaande middelen. Bij de 
geregistreerde indicatie (chronisch symptomatisch hartfa-
len met verminderde ejectiefractie) is dit onderzocht in één 
groot gerandomiseerd onderzoek met een actief behan-
delde controlegroep. Entresto gaf een overtuigend statis-
tisch significante en klinisch relevante reductie op cardio-
vasculaire sterfte of ziekenhuisopname vanwege hartfalen 
( samengesteld eindpunt). Kritische vragen over de kwali-
teit van de studieopzet blijven echter  onbeantwoord.

Ge-Bu Plaatsbepaling
•	 Entresto	 in	 een	 dosering	 van	 maximaal	 tweemaal	

daags	200	mg	is	superieur	ten	opzichte	van	enalapril	in	
een	dosering	van	maximaal	tweemaal	daags	10	mg	bij	
chronisch	 symptomatisch	 hartfalen	 met	 verminderde	
ejectiefractie.

•	 Het	 beschikbare	 wetenschappelijke	 bewijs	 voor	 de	
geregistreerde	 patiëntenpopulatie	 kent	 relevante	
	tekortkomingen	wat	 de	 toepasbaarheid	 van	 Entresto	
beperkt.

•	 Eén	van	de	belangrijkste	kritiekpunten	is	dat	de	con-
trolegroep	in	het	registratieonderzoek	niet	behandeld	
werd	 met	 de	 in	 de	 richtlijn	 geadviseerde	 maximale	
	dosering	enalapril	van	tweemaal	daags	20	mg.

•	 De	 behandeling	 met	 Entresto	 dient	 te	 worden	 gere-
serveerd	 voor	 patiënten	 die	 symptomatisch	 blijven	
ondanks	 een	 optimaal	 ingestelde	 en	 tot	 aanbevolen	
maximumdosering	getitreerde	standaardbehandeling.	

Introductie
Eind 2015 werd door de European Medicines  Agency 
(EMA) het combinatiemolecuul sacubitril/valsartan (hierna  
te noemen met de merknaam Entresto®) goedgekeurd 
bij volwassen patiënten voor de behandeling van 
 symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde 

ejectiefractie. In de ook in Nederland gevolgde richtlijn 
van de European Society of Cardiology (ESC) versie 
2016, werd Entresto opgenomen als vervanger voor de 
gangbare behandeling met een angiotensineconverte-
rend enzym (ACE)-remmer, indien de standaardbehan-
deling faalt.1 Het gebruik in Nederland is sinds de intro-
ductie ongeveer verviervoudigd waarmee de bijdrage aan 
de jaarlijkse kosten voor het zorgbudget 12 miljoen euro 
benadert (tabel 1). Generieke middelen die bij hartfalen 
kunnen worden ingezet kosten een fractie van dit bedrag.
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Jaar Aantal DDD's Kosten** ( in €)

2016 65.665 313.222,05

2017 585.090 2.779.177,50

2018 1.450.900 6.558.068,00

2019 2.720.200 11.996.082,00

* DDD = ’Defined daily dose‘ ofwel aantal dagdoseringen. Bron: GIP-databank. 
Geraadpleegd op 18-07-2020. 
** Berekend aan de hand van de kosten per DDD zoals opgenomen in de GIP-data-
bank. Deze kosten waren voor 2016-2019 respectievelijk 4,77, 4,75, 4,52 en 4,41 
euro per DDD. Een lagere DDD-prijs kan onder andere worden verklaard doordat er 
relatief meer gebruikers van lagere doseringen waren.

Tabel	1.	Gebruikscijfers	en	kosten	van	Entresto	sinds	de	
introductie	in	Nederland	in	2016

Farmacologie
Sacubitril/valsartan is een natriumzoutcomplex dat in de 
maag direct splitst in de neprilysineremmer sacubitril en 
de angiotensine II-antagonist (ATII-antagonist) valsartan. 
Sacubitril is een prodrug  die enzymatisch wordt omgezet 
in de actieve metaboliet LBQ657.2,3,4

Valsartan
Naast valsartan zijn de ATII-antagonisten candesartan 
en losartan geregistreerd bij hartfalen. ATII-antagonisten 
voorkomen activatie van het RAAS-systeem door binding 
van het hormoon angiotensine-II aan AT1-receptor. Rem-
ming van het RAAS-systeem heeft een gunstig effect in de 
pathofysiologie van hartfalen, onder andere door vasodila-
tatie, remming van aldosteronsecretie, natriurese en diure-
se, tegengaan van hypertrofie en fibrose van hartweefsel, 
en tegengaan van atherosclerose. Toen bleek dat ATII- 
antagonisten op klinische eindpunten even effectief waren 
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bij hartfalen als ACE-remmers, werden de ATII-antagonisten 
populair aangezien in de onderzoeken ATII-antagonist-
gebruikers minder vaak bijwerkingen (met name prikkel-
hoest) ontwikkelden dan gebruikers van ACE-remmers.5,6

Sacubitril
Sacubitril is de eerste neprilysineremmer die werd gere-
gistreerd voor gebruik in de klinische praktijk. Neprilysine, 
ook bekend als ‘neutral endopeptidase 24.1’, is een en-
zym dat aanwezig is in diverse lichaamsweefsels, waaron-
der het centrale zenuwstelsel, de nieren en het vasculaire 
endotheel. In deze weefsels is neprilysine verantwoordelijk 
voor de hydrolyse van een breed scala aan hormonen en 
peptiden, waaronder atriaal natriuretisch peptide (ANP) en 
 b-type natriuretisch peptide (BNP). Het netto-effect van 
 neprilysineremming is onder andere toename van ANP, BNP, 
natriurese, diurese en bloeddrukverlaging, waarmee er een 
rationale ontstaat voor toepassing bij hartfalen. Remming 
van neprilysine door sacubitril (eigenlijk dus LBQ657) 
heeft daarnaast mogelijk een synergistisch effect als dit 
samengaat met toediening van een ATII-antagonist.7 

(Farmaco-)logica van combinatie
Sacubitril wordt gecombineerd met de ATII-antagonist 
valsartan om twee farmacologische redenen. Ten eerste 
is bekend dat valsartan een minder sterke stijging van 
de bradykininespiegel geeft dan bijvoorbeeld enalapril. 
Bradykinine is een lichaamseigen peptide dat onder an-
dere bijdraagt aan de pathofysiologie van angio-oedeem. 
Daarnaast kan sacubitril bradykinine verder verhogen 
waardoor er een toename is van angio-oedeem. Optre-
den van ernstig angio-oedeem was één van de redenen 
dat de  neprilysineremmer omapatrilat, onderzocht als 
 monotherapie, nooit op de markt is gekomen.8 Ten twee-
de leidt  monotherapie met een neprilysineremmer tot een 
compensatoire activatie van het RAAS-systeem. Een ATII- 
antagonist is dus noodzakelijk om deze potentieel ongun-
stige effecten tegen te gaan.9,7

Biologische beschikbaarheid
Farmacokinetisch onderzoek dat door de producent werd 
gedeeld met de EMA (niet gepubliceerd in de literatuur) 
heeft aangetoond dat de biologische beschikbaarheid 
van de valsartan in Entresto 161% is vergeleken met 
 reguliere valsartantabletten.10 Op basis hiervan wordt 
100 mg valsartan-component in Entresto beschouwd als 
bio- equivalent aan een tablet met 160 mg valsartan. De 
validiteit van deze niet-gepubliceerde studie wordt in het 
EMA-rapport in twijfel getrokken, onder andere doordat 
de tabletten in de niet-gepubliceerde studie volgens een 
andere tabletcompressiemethode waren bereid dan in de 
PARADIGM-HF-studie. Tegelijk concludeert de EMA ech-
ter dat deze discussie geen effect zal hebben op hun uit-
eindelijke oordeel over de doseeradviezen voor Entresto.

Klinisch	bewijs	voor	effectiviteit	en	
veiligheid
Om de effectiviteit en veiligheid van Entresto te onderzoe-
ken is een aantal gerandomiseerde studies uitgevoerd bin-
nen het domein van hartfalen, onder andere bij chronisch 

symptomatisch hartfalen met verminderde ejectiefractie11, 
chronisch symptomatisch hartfalen met behouden ejectie-
fractie12 en acute decompensatie13. Omdat Entresto alleen 
is geregistreerd bij hartfalen met verminderde ejectiefrac-
tie zal alleen dit onderzoek verder worden besproken (de 
‘Prospective comparison of ARNI with ACEI to Determine 
Impact on Global Mortality and morbidity in Heart Failure 
trial’ ofwel de PARADIGM-HF-studie). Er zijn daarnaast 
verschillende wetenschappelijke artikelen gepubliceerd 
over subgroepen en/of exploratieve analyses14,15,16, of 
over gerandomiseerde studies bij andere indicaties17. 
Deze vallen buiten het aandachtsgebied van dit artikel. 

Standaardbehandeling
De behandeling van chronisch symptomatisch hartfalen 
met verminderde ejectiefractie bestaat uit symptoom-
bestrijding met een lisdiureticum (furosemide of bume-
tanide). Daarnaast wordt standaard een combinatie met 
een tot maximale tolerantie opgehoogde ACE-remmer 
of ATII-antagonist en bètablokker voorgeschreven. De 
volgende stap, bij resterende symptomen, is toevoeging 
van een aldosteronantagonist (spironolacton). Vervol-
gens kan er, afhankelijk van een aantal klinische factoren, 
 ivabradine, digoxine, of vaatverwijders (een langwerkend 
nitraat of hydralazine) worden toegevoegd. Entresto wordt 
 genoemd als vervanger voor een ACE-remmer of ATII- 
antagonist indien de reguliere behandeling faalt.1 

Registratiestudie
Inloopfase en randomisatie
De klinische onderbouwing van de introductie van Entresto 
is gebaseerd op de PARADIGM-HF-studie.11 Patiën ten 
met hartfalen met een ejectiefractie < 40% (later ver-
laagd naar < 35%) werden geïncludeerd indien ze mini-
maal 4 weken voor de screening een stabiele dosering 
gebruikten van een bètablokker (tenzij er sprake was van 
een contra-indicatie of intolerantie) en een ACE-remmer 
of ATII-antagonist (≥ 10 mg enalaprilequivalent). 

Bij alle geïncludeerde patiënten werd vervolgens de 
ACE-remmer omgezet naar tweemaal daags 10 mg ena-
lapril gedurende 2 weken, gevolgd door tweemaal daags 
Entresto (aanvankelijk tweemaal daags 100 mg, later ver-
hoogd tot tweemaal daags 200 mg). De ATII- antagonist-
component in 200 mg Entresto staat gelijk aan 160 mg 
valsartan monotherapie. Hier komt het diuretische en 
 natriuretische effect van neprilysineremming dan nog bij.

Na de inloopfase werden patiënten 1:1 gerandomi-
seerd naar Entresto tweemaal daags 200 mg of enalapril 
tweemaal daags 10 mg. Het primaire samengestelde 
eindpunt was cardiovasculaire sterfte of een eerste zie-
kenhuisopname door hartfalen. 

Comedicatie
De behandelgroepen kwamen overeen qua comedica-
tie bij start van het onderzoek (tabel 2). De dosering van 
(lis)diuretica kon worden aangepast naar discretie van 
de  geblindeerde onderzoekers. Een later gepubliceerde 
 analyse vond geen invloed van de dosering van de bèta-
blokker, behandeling met een diureticum of andere come-
dicatie op het primaire eindpunt.18
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Een andere post-hoc analyse beschrijft het verloop van 
het gebruik van lisdiuretica in beide behandelgroepen.19 
Een significant hoger percentage Entresto-gebruikers 
kreeg een netto dosisverlaging lisdiureticum dan ena-
laprilgebruikers (respectievelijk 11,5% en 9,2%), terwijl bij 
een significant hoger percentage enalaprilgebruikers de 
 dosering lisdiureticum juist werd opgehoogd gedurende de 
studie (respectievelijk 17,5% en 13,9%). Een verminderd 
gebruik van lisdiuretica kan als een aanvullend voordeel 
worden gezien omdat het kan duiden op minder overvul-
ling.20 Entresto heeft een diuretische werking, welke dus 
werd toegevoegd aan de werking van de lisdiuretica.7 Een 
aanvullende verklaring is dat Entresto tot meer hypoten-
sie leidde waardoor lisdiuretica moesten worden beperkt. 
De incidentie van hypotensie was inderdaad 17,6% in de 
 Entresto-groep en 12,0% in de enalaprilgroep. De redenen 
voor aanpassing gedurende het onderzoek van de dose-
ring van het lisdiureticum zijn echter niet gerapporteerd.

Resultaten
De onderzoekers berekenden 2.410 voorvallen van het 
primaire eindpunt nodig te hebben voor voldoende power. 
Deze voorvallen zouden binnen 34 maanden moeten zijn 
opgetreden indien 8.000 patiënten werden geïncludeerd. 
Na een geprotocolleerde interim-analyse werd echter be-
sloten de trial stop te zetten na 2.031 voorvallen (8.442 
geïncludeerd, analysepopulatie 8.399 patiënten,  follow-up 
gemiddeld 27 maanden), omdat de effectiviteit van 
 Entresto reeds overtuigend was aangetoond.

In de Entresto-groep was de incidentie van het pri-
maire eindpunt 914/4.187 (21,8%), in de enalaprilgroep 
1.117/4.212 (26,5%). Het relatieve risico (RR) was 
0,82 (95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 0,76 tot 0,89). 
Het ‘number needed to treat’ (NNT) kwam uit op 21. Dit 
 betekent dat 21 patiënten moesten worden behandeld 
met Entresto om te voorkomen dat één patiënt overleed 
aan een cardiovasculaire aandoening of werd opgenomen 
in het ziekenhuis vanwege hartfalen.

In totaal overleden (ongeacht oorzaak) respectieve-
lijk 711 (17%) patiënten in de Entresto-groep en 835 
(19,8%) in de enalaprilgroep (RR 0,75 [95% BI 0,68 tot 
0,82]). De NNT voor overlijden ongeacht oorzaak was 36. 

De beslissing om de studie voortijdig te stoppen werd 
gemaakt na stemming door een onafhankelijke commissie 
die toegang kreeg tot de geblindeerde data. De motivatie 
om te stoppen komt voort uit het ethische principe van 
niet schaden. Zodra bij een interim-analyse op statistische 
gronden duidelijk wordt dat een verschil tussen de behan-
delgroepen statistisch significant en klinisch relevant is 
en zal blijven, dient het experiment onmiddellijk te worden 

gestaakt om te voorkomen dat de controlegroep onnodig 
een inferieure behandeling ontvangt.

Qua bijwerkingen was er in de Entresto-groep vaker 
sprake van symptomatische hypotensie. Aan de andere 
kant trad in de enalaprilgroep vaker prikkelhoest op en 
hadden meer patiënten een toegenomen serumcreatini-
negehalte.

Kritiek op de studieopzet van PARADIGM-
HF-studie
Na publicatie van de PARADIGM-HF-studieresultaten 
 waren er kritische geluiden over de keuze van de studie-
opzet.11,21 De discussie draaide om de vraag of de ena-
laprilgroep wel een adequate dosering had gekregen. 
Enalapril kan volgens de richtlijn namelijk tot 40 mg per 
dag worden opgebouwd, terwijl de maximale dosering in 
de PARADIGM-HF-studie slechts 20 mg per dag was. 
Dus, komt het gevonden verschil in sterfte en ziekenhuis-
opnames doordat Entresto beter is dan enalapril of door 
onderdosering van enalapril? 

Dosering enalapril
Een jaar voorafgaand aan de publicatie van de resulta-
ten is de rationale en de studieopzet van PARADIGM-HF 
 gepubliceerd waarin de onderzoekers hun keuze met 
 betrekking tot de controlegroep toelichtten.22

Enalapril werd gekozen voor de controlegroep omdat 
het ‘Studies of Left Ventricular Dysfunction (SOLVD)- 
Treatment’ onderzoek (n = 2.569) een effect op mortaliteit 
(ongeacht oorzaak) van RAAS-remming bij hartfalen heeft 
aangetoond. Valsartan is ook geregistreerd voor hartfalen. 
Voor valsartan is echter geen effect aangetoond op mor-
taliteit (ongeacht de oorzaak) ten opzichte van placebo.23 
Het nadeel van deze keuze is echter dat de toegevoegde 
waarde van de neprilysineremmer niet werd onderzocht. 

In de SOLVD-T-trial werd enalapril getitreerd tot maxi-
maal 2 keer per dag 10 mg. Een kleinere studie (n = 253), 
de ‘Cooperative North Scandinavian Enalapril Survival 
 Study’ (CONSENSUS), had eerder al een effect op mortali-
teit laten zien met enalapril getitreerd tot maximaal 40 mg  
per dag. CONSENSUS includeerde echter uitsluitend 
 patiënten met ernstig symptomatisch hartfalen, terwijl 
SOLVD-T alle patiënten met (dus ook mild) symptoma-
tisch linkszijdig hartfalen met verminderde ejectiefractie 
heeft geïncludeerd. Daarom, zo redeneren de onderzoe-
kers, is op basis van SOLVD-T enalapril 2 maal per dag  
10 mg de gouden standaard. Toch valt op deze keuze 
wat af te dingen. Zowel de Amerikaanse als de Europese 
richtlijn adviseert een ‘target dosering’ enalapril van 10 tot  
20 mg tweemaal per dag. De geldende consensus was 
en is dat een deel van de patiënten baat heeft bij een 
 hogere dosering dan tweemaal per dag 10 mg. Dit inter-
nationaal gedeelde standpunt gold ten tijde van de start 
van  PARADIGM-HF en is sindsdien niet gewijzigd.24,25,1,26 
Door het maximum te zetten op 10 mg tweemaal per dag 
kiezen de PARADIGM-onderzoekers dus bewust voor een 
onderdosering van een deel van de controlegroep.

De PARADIGM-onderzoekers hebben getracht deze 
kritiek te weerleggen met het argument dat in de studie 
waar enalapril tot 40 mg werd gegeven27, de dosering waar 

Entresto-groep Enalapril-groep

Diureticum 80,3% 80,1%

Digoxine 29,2% 31,2%

Bètablokker 93,1% 92,9%

Aldosteronantagonist 54,2% 57,0%

Tabel	2.	Comedicatie	bij	aanvang	van	de	PARADIGM-HF-studie
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patiënten na titratie op uitkwamen gemiddeld 18,4 mg 
was.22,21 In de PARADIGM-HF-studie was de dosering 
 gemiddeld 18,9 mg, wat gemiddeld de hoogste dosering 
is die ooit in klinisch onderzoek is gebruikt. Dit sluit echter 
toch niet uit dat een hogere maximumdosering tot betere 
resultaten had kunnen leiden in de enalaprilgroep. De 
richtlijn adviseert namelijk om enalapril in de hoogst geto-
lereerde dosering te gebruiken.28 

Lisdiuretica
Het wijzigen van comedicatie tijdens een dubbelblind 
 onderzoek hoeft in het algemeen niet nadelig te zijn voor 
de validiteit. Het zou echter een probleem kunnen worden 
als onderzoekers anders omgaan met het wijzigen van 
 comedicatie zoals lisdiuretica in vergelijking met de klini-
sche praktijk. Lisdiuretica hebben geen bewezen  effect 
op de prognose van hartfalen, maar hebben mogelijk wel 
een effect op de ziektelast bij congestief hartfalen (zie 
kadertekst).29 Het studieprotocol vermeldt dat er “alles 
aan  gedaan moet worden om overige hartfalenmedicatie 
stabiel te houden gedurende het onderzoek”.11 Hiermee 
kunnen patiënten in het voordeel zijn geweest die vanaf 
randomisatie een additief middel kregen met een diureti-
sche werking (sacubitril).

Inloopfase
Patiënten konden uitsluitend worden gerandomiseerd 
 indien ze tijdens de inloopfase zowel enalapril als  Entresto 
gedurende 2 weken konden verdragen. In de inloopfase   
vielen daarom al 2.079 (20%) van de geïncludeerde 
patiën ten af, waarvan 10% tijdens de behandeling met 
Entresto. Het voordeel van een dergelijk stringente voor-
selectie is weinig uitval na randomisatie, wat de validiteit 
van het onderzoek verhoogt. Het nadeel is echter dat de 
gerandomiseerde patiënten een slechte afspiegeling zijn 
van de patiënten in de praktijk. Een ander kritiekpunt dat 
hierbij aansluit is de ondervertegenwoordiging van patiën-
ten met ernstig symptomatisch hartfalen.30 De inloopfase 
doet dus niets af aan de vergelijking binnen de randomisa-
tiefase van PARADIGM-HF. De gemiddelde patiënt in de 
spreekkamer van de cardioloog heeft echter niet eenzelfde 
kans op goede resultaten met Entresto als de gerandomi-
seerde patiënten in PARADIGM-HF.

Achtergrondinformatie	

PARADIGM-HF-studie11

 Onderzoeksnaam: Prospective  comparison 
of ARNI with ACEI to Determine Impact on 
Global Mortality and morbidity in Heart Failure 
( PARADIGM-HF)
 Opzet:	aanloopfase met respectievelijk enalapril 
en Entresto, gevolgd door dubbelblinde 1:1 rando-
misatie naar Entresto tweemaal daags 200 mg of 
enalapril tweemaal daags 10 mg
 Insluitingscriteria: patiënten met chronisch 
symptomatisch hartfalen (New York Heart Associa-
tion klasse II-IV) met een ejectiefractie van ≤ 40%, 
later verlaagd naar ≤ 35%, die gedurende minimaal 
4 weken voor screening behandeld werden met een 

Hartfalen
Hartfalen wordt veelal geclassificeerd aan de hand 
van de links-ventriculaire ejectiefractie (LVEF). 
Onder hartfalen met gepreserveerde ejectiefractie 
worden patiënten verstaan met een LVEF > 50%;  
tussen 40% en 50% is een grijs gebied, en hart-
falen met verminderde ejectiefractie is  gede finieerd 
als een LVEF < 40%.

Hartfalen met een gepreserveerde of mild gere-
duceerde ejectiefractie kan ook worden geduid als 
diastolisch hartfalen. Het probleem bij deze patiën-
ten is niet zozeer een beperkte bloeduitstoot door 
systolische dysfunctie, maar dat de hartkamers zich 
tijdens diastole onvoldoende kunnen vullen. Omdat 
de meeste patiënten met systolische dysfunctie 
echter ook diastolische dysfunctie hebben, heeft de 
beschrijving aan de hand van de LVEF de voorkeur.

Een andere belangrijke dimensie van hartfalen 
is de ernst van de symptomen. De ‘New York Heart 
Association’ (NYHA)-classificatie onderscheid vier 
stadia, oplopend in ernst en mate van immobiliteit. 

Hartfalen kan ook worden verdeeld in acuut 
versus chronisch. Hartfalen dat enige tijd bestaat 
wordt aangeduid als chronisch. Chronisch hart-
falen kan stabiel zijn of er kan sprake zijn van 
verslechtering ofwel decompensatie. Decompen-
satie kan langzaam of snel gaan. Acuut hartfalen 
duidt op een snelle verslechtering, waarbij meestal 
met spoed ziekenhuisopname is geïndiceerd. Tot 
slot wordt de term ‘congestief’ hartfalen gebruikt 
ter aanduiding van een ophoping van volume als 
 gevolg van de verminderde hartfunctie.1

stabiele dosering ACE-remmer of ATII-antagonist 
en bètablokker
	Belangrijke	uitsluitingscriteria: symptomatische 
hypotensie, systolische bloeddruk < 100mmHg bij 
screening of < 90mmHg bij randomisatie, eGFR 
< 30ml/min/1,73m2, kaliumspiegel > 5,2mmol bij 
screening of > 5,4 bij randomisatie, historie van 
angio-oedeem of andere onacceptabele bijwerking 
op ACE-remmers of ATII-antagonisten
 Interventie: sacubitril/valsartan 2d 200 mg versus 
enalapril 2d 10 mg
 Primair(e)	eindpunt(en)	en	looptijd:	
	samengesteld eindpunt van overlijden vanwege 
cardiovasculaire oorzaak of een eerste ziekenhuis-
opname vanwege hartfalen. Geschatte benodigde 
looptijd was 34 maanden, de mediaan van de uitein-
delijk gerealiseerde follow-up was 27 maanden
 Beoogd	patiëntenaantal	en	power: geschat 
werd dat 8.000 patiënten nodig waren om met 80% 
power een verschil te kunnen detecteren van 15% 
in cardiovasculaire sterfte. Hiermee zou met een po-
wer van 97% een verschil van 15% in het primaire 
eindpunt gedetecteerd kunnen worden. Het besluit 
de studie voortijdig te beëindigen was vanwege een 
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vooraf gespecificeerde interim-analyse uitgevoerd 
door een onafhankelijke data monitoring commissie
 Randomisatie: computergestuurd randomisatie-
systeem (‘interactive voice response system’) met 
dubbelblinde groepstoewijzing, geanonimiseerd 
2-traps toewijzingssysteem
 Blindering: dubbelblind
 Geanalyseerde	populatie: intention-to-treat
 Aantal	ingesloten	patiënten: 8.442 gerando-
miseerd, 8.389 geanalyseerd. Exclusie vanwege 
niet-valide randomisatie en uitgesloten studiecentra 
Trialregistratie: clinicaltrials.gov NCT01035255
Financiering: farmaceutische industrie
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