
 INLEIDING

Enkel hypercholesterolemie behande-
len is niet langer aanvaardbaar. Alle 
richtlijnen stellen voor om het totale 
cardiovasculaire risico van de indivi-
duele patiënt te ramen en op grond 
daarvan een behandeling op maat uit 
te werken om de risicofactoren aan te 
pakken. Bij het verlagen van het totale 
cardiovasculaire risico kan een verla-
ging van de cholesterolconcentratie 
één van de doelstellingen zijn. 
Niet-medicamenteuze maatregelen zijn 
essentieel en moeten worden voortge-
zet, ongeacht de latere therapeutische 
stappen. Deze niet-farmacologische 
maatregelen worden beschreven in 
het WZC-formularium.
Bij de medicamenteuze behande-
ling vormen statines of HMG-CoA-
reductaseremmers de eerste keuze. 
Andere geneesmiddelen (fibraten, eze-

IN DEZE GENEESMIDDELENBRIEF 
VERNEEMT U WAAROM: 

timibe) hebben immers enkel nog zeer 
specifieke indicaties.
Deze Geneesmiddelenbrief is een up-
date van wat we weten over het nut 
van statines in onze doelpopulatie, 
de bejaarden; hij vat de literatuurge-
gevens samen. We brengen eerst de 
literatuurgegevens over volwassenen 
in het algemeen, daarna over 65-plus-
sers. Vervolgens geven we nog wat 
specifieke informatie over 80-plussers. 
Tenslotte vatten we de belangrijkste 
bijwerkingen en interacties samen, en 
maken we enkele therapeutische be-
schouwingen met betrekking tot onze 
doelpopulatie. 

VOORAFGAANDE OPMERKINGEN

De niveaus van preventie

Het niveau van preventie wordt klas-
siek als volgt gedefinieerd:
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Statines voor iedereen,  
ook voor bejaarden?

FORMUL R INFO

Arts: ziekte afwezig Arts: ziekte aanwezig

Patiënt
ziekte afwezig

Primaire preventie
actie die wordt ondernomen om de oorzaak van een 
gezondheidsprobleem bij een persoon of in een populatie te 
vermijden of te onderdrukken vooraleer het probleem zich 
manifesteert (verlaging van de incidentie) 

Secundaire preventie
actie die wordt ondernomen om reeds in een vroeg stadium 
de ontwikkeling van een gezondheidsprobleem bij een 
persoon of in een populatie te voorkomen door de evolutie 
(morbiditeit) en de duur ervan (mortaliteit) te verbeteren  
(= verlaging van de prevalentie)

Patiënt
ziekte aanwezig

Quaternaire preventie
actie die wordt ondernomen om een patiënt of een populatie 
die een risico loopt op overbehandeling te identificeren, te 
beschermen tegen invasieve medische interventies en hem 
wetenschappelijk en ethisch aanvaardbare procedures voor 
te stellen 

Tertiaire preventie
actie die wordt ondernomen om de incidentie en de pre-
valentie van de gevolgen van een chronisch gezondheids-
probleem bij een persoon of in een populatie te verlagen 
door de acute of chronische complicaties ervan tegen te 
gaan 
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Quaternaire preventie1 verwijst naar 
overdiagnostiek en ‘vals positieve’ uit-
komsten.
De term overdiagnostiek wordt ge-
bruikt om een verbreding van de di-
agnostische grenzen van ziekten aan te 
duiden (disease mongering) die vooraf 
gaat aan de komst van een nieuwe 
behandeling (geneesmiddel) en ermee 
samenvalt. De term wordt ook ge-
bruikt voor ‘vals positieve’ uitkomsten 
van een diagnostische test2. Quater-
naire preventie is bijzonder nuttig bij 
screening. Zo geeft routinemeting van 
de PSA-spiegel bij mannen ouder dan 
50 jaar veel ‘vals positieve’ resultaten: 
geen kanker, kanker in een beginnend 
stadium die nooit symptomen zal ge-
ven, kanker die niet dodelijk zal aflo-
pen, maar wel aanleiding geeft tot zin-
loze onderzoeken en behandelingen 

die een negatieve weerslag hebben op 
de levenskwaliteit.
In deze Geneesmiddelenbrief vindt 
de lezer elementen van mogelijke 
quaternaire preventie door bij be-
paalde patiënten geen statine voor 
te schrijven. Bij de cardiovasculaire 
preventie wordt doorgaans een an-
dere classificatie gebruikt: preventie 
van een CVA bij een patiënt die een 
TIA heeft doorgemaakt, of preventie 
van recidief van een myocardinfarct 
worden beschouwd als ‘secundaire’ 
cardiovasculaire preventie. We nemen 
die classificatie over in deze Genees-
middelenbrief en in het WZC-formu-
larium omdat ze vaak wordt gebruikt 
in studies en meta-analyses (waarbij 
echter de scheiding tussen primaire 
en secundaire preventie doorgaans 
niet correct wordt gerespecteerd). 

Het zou beter zijn de werkzaamheid 
van een behandeling te beoordelen 
volgens het initiële totale cardiovascu-
laire risico.

Intensiteit van een behandeling met 
een statine

In de recent gepubliceerde Ameri-
kaanse richtlijnen3 wordt een onder-
scheid gemaakt tussen een intensieve, 
een matig intensieve en een weinig 
intensieve behandeling met statines, 
naargelang van het effect op de LDL-
cholesterol in de verschillende opge-
nomen RCT’s:
Deze classificatie gaat enkel uit van de 
LDL-cholesterolhypothese (zie: “In de 
praktijk, punt 2. Streven naar een 
target LDL-c en de behandeling in-
tensiveren?”).

1 WERKZAAMHEID VAN 
STATINES: VOLWASSEN 
POPULATIE IN HET ALGEMEEN

1.1. In de secundaire preventie 
(na een cardiovasculair 
accident)

Na een myocardinfarct4

Statines verlagen de mortaliteit na 
een ischemisch cardiaal event meer 
dan de controle (placebo of gebruike-
lijke behandeling) (evidentie van mati-
ge kwaliteit). Zo toont de meta-analy-
se van Ward et al. in 2007 (uitgaande 
van 28 RCT’s met een follow-up van 
0,3 tot 6,1 jaar)5 het volgende aan:
�a een daling van de totale mortaliteit 
(11 RCT’s, 22.686 patiënten): RR 
0,80, 95% BI 0,71 tot 0,89.

�a een daling van de cardiale mortaliteit 

(12 RCT’s, 23.420 patiënten): RR 
0,72, 95% BI 0,64 tot 0,80.

�a een daling van de cardiovasculaire 
mortaliteit (6 RCT’s, 18.819 patiënten: 
RR 0,75, 95% BI 0,68 tot 0.83.

In een meta-analyse waarin onder-
scheid wordt gemaakt naargelang het 
geslacht6, kon niet worden aange-
toond dat statines in de secundaire 
preventie de mortaliteit bij vrouwen 
verlagen (door gebrek aan power): RR 
0,92 (95% BI 0,76 tot 1,13). 

Wat de cardiovasculaire events 
betreft, kunnen statines de inciden-
tie van niet-fataal myocardinfarct, 
niet-fataal CVA en de noodzaak tot 
revascularisatieprocedures bij patiën-
ten met/die een risico lopen op is-
chemisch hartlijden, sterker verlagen 
dan een placebo (evidentie van zwakke 
kwaliteit). Zo heeft de meta-analyse 

van Ward et al. in 20075 het volgende 
aangetoond:
�a een daling van de incidentie van 
fataal myocardinfarct (MI) (10 RCT’s, 
21.350 patiënten): RR 0,57 95% BI 
0,45 tot 0,72 

�a een daling van de incidentie van niet-
fataal MI (10 RCT’s, 14.180 patiënten): 
RR 0,69, 95% BI 0,59 tot 0,79.

�a een daling van de incidentie van niet-
fataal CVA (3 RCT’s, 13.581 patiën-
ten): RR 0,72, 95% BI 0,53 tot 0,90).

In een meta-analyse waarin onderscheid  
wordt gemaakt naargelang het geslacht6,  
kon niet worden aangetoond dat stati-
nes in de secundaire preventie de inci-
dentie van CVA bij vrouwen verlagen 
(gebrek aan power?): RR 0,92 (95% BI 
0,76 tot 1,10). De totale incidentie van 
cardiovasculaire events daalde echter 
wel, ook bij vrouwen: RR 0,81, 95% BI 
0,74 tot 0,89.

Tabel: intensiteit van de behandeling met statines

Intensief Matig intensief Weinig intensief

Een dagdosering verlaagt de LDL-c  
met ongeveer ≥ 50%

Een dagdosering verlaagt de LDL-c  
met ongeveer 30% tot < 50%

Een dagdosering verlaagt de LDL-c  
met gemiddeld < 30%

atorvastatine 80 mg (40 mg in 1 RCT)
rosuvastatine 20 mg

atorvastatine 10 mg
rosuvastatine 10 mg
simvastatine 20 - 40 mg
pravastatine 40 mg
lovastatine 40 mg
fluvastatine 40 mg x 2

pravastatine 10-20 mg
lovastatine 20 mg
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Naargelang van het statine en de  
dosering van het statine
Wat het criterium mortaliteit betreft, 
kan een intensieve behandeling met 
een statine de cardiale mortaliteit na 
een acuut coronair syndroom of bij 
patiënten met chronisch coronair lij-
den verlagen in vergelijking met een 
weinig intensieve behandeling, maar er 
kon geen verschil in totale mortaliteit 
worden aangetoond (behalve bij ana-
lyse van een subgroep van patiënten 
na een acuut coronair syndroom). Een 
intensievere behandeling verlaagt het 
samengestelde eindpunt van niet-fataal 
myocardinfarct en coronaire mortali-
teit bij patiënten met een acuut coro-
nair syndroom of chronisch coronair 
lijden en verlaagt het samengestelde 
eindpunt van ernstige cardiovasculaire 
events (myocardinfarct, coronaire 
sterfte en cerebrovasculair accident) 
bij patiënten met chronisch coronair 
lijden (evidentie van zwakke kwaliteit).
Wat het criterium cardiovasculaire 
events betreft, kan een intensievere 
behandeling met een statine de inci-
dentie van niet-fataal myocardinfarct 
na een acuut coronair syndroom of bij 
patiënten met chronisch coronairlijden 
sterker verlagen dan een weinig inten-
sieve behandeling met statines. Een in-
tensievere behandeling met een statine 
kan de incidentie van CVA sterker 
verlagen bij patiënten met chronisch 
coronairlijden, maar niet na een acuut 
coronair syndroom (evidentie van 
slechte kwaliteit).

Post CVA/TIA  
(Riziv-consensus 2012)

Op grond van een rigoureuze litera-
tuurstudie en van de meningen van 
experts raadt de jury aan om een sta-
tine toe te dienen na een ischemisch 
CVA. Statines verlagen het risico op 
recidief van CVA, TIA of myocardin-
farct (GRAAD A, sterke aanbeveling).
De richtlijnen erkennen dat statines 
geïndiceerd zijn bij patiënten met een 
voorgeschiedenis van CVA of TIA. 

We weten echter niet met zekerheid 
welk statine de voorkeur moet krijgen 
en in welke dosis. Atorvastatine in 
een dosering van 10 mg/dag, 20 mg/
dag, 80 mg/dag, pravastatine in een  

dosering van 40 mg/dag en simva-
statine in een dosering van 40 mg/
dag worden specifiek vermeld in de 
richtlijnen.
Atorvastatine in een dosering van 80 
mg/dag is het enige statine dat spe-
cifiek werd onderzocht bij patiënten 
met een voorgeschiedenis van CVA 
of TIA. Atorvastatine 80 mg/dag 
verlaagt de incidentie van ischemisch 
CVA, TIA en myocardinfarct, maar 
gaat gepaard met een significant ho-
ger risico op hemorragisch CVA in 
die populatie van patiënten. 

1.2. In de primaire preventie 
(geen cardiovasculair 
accident)

Er is nog altijd discussie over het nut 
van statines in de primaire preventie, 
vooral wat de grootteorde van het 
eventuele nut en de risico-kosten-
batenverhouding van statines betreft 
in die situatie.

We kunnen in deze Geneesmiddelen-
brief niet alle publicaties ter zake sa-
menvatten. We tonen de voornaamste 
resultaten van de belangrijkste meta-
analyses van goede kwaliteit die de 
laatste jaren werden uitgevoerd, en 
zullen ze becommentariëren.

(Tabel: ‘Meta-analyses’ zie p.4)

Commentaar
In de enige meta-analyse waar patiën-
ten zonder cardiovasculaire voorge-
schiedenis strikt werden uitgesloten10, 
kon met statines in de primaire pre-
ventie geen statistisch significante da-
ling van de totale mortaliteit worden 
aangetoond.
De gemiddelde leeftijd van de patiën-
ten in de studies is lager dan 60 jaar.
De meta-analyse uitgaande van indivi-
duele gegevens van de CTT12 is volle-
dig gebaseerd op de LDL-c-hypothese 
(zie: “In de praktijk, punt 2. Streven 
naar een target LDL-c en de behande-
ling intensiveren?”).
In de meta-analyse van Taylor13 wer-
den ook studies meegeteld waarin tot 
10% patiënten met een cardiovasculaire 
voorgeschiedenis werden opgenomen. 
In 2011 concludeerden Taylor et al.: 

“Voorzichtigheid is geboden bij het 
voorschrijven van statines in de primai-
re preventie bij mensen met een laag 
cardiovasculair risico.” In 2013 conclu-
deren ze: “Bij mensen zonder bewezen 
cardiovasculaire aandoening verlagen 
statines de totale mortaliteit, de inci-
dentie van majeure vasculaire complica-
ties en de noodzaak tot revascularisatie, 
zonder toename van de bijwerkingen.”

In haar commentaar op de meta -
analyse van Taylor13 onderstreept El-
ley14 het verschil in NTT over 5 jaar 
tussen primaire preventie (138 in de 
meta-analyse van Tayler) en secun-
daire preventie (30 bij de analyse van 
hypertensie van Ward5). Elley beklem-
toont dat de kosten per QALY bijna 
driemaal hoger zijn in de primaire 
preventie en dat verder onderzoek 
vereist is, waarbij statines onder meer 
zouden moeten worden vergeleken 
met interventies in de levenswijze. 

2 EFFICIËNTIE VAN STATINES  
BIJ OUDEREN  
(≥ 65 JAAR MAAR < 80 JAAR)

2.1. In de secundaire preventie

Statines worden in de secundaire pre-
ventie bij mensen ≥ 65 jaar aanbevo-
len op grond van de resultaten van 
de PROSPER-studie en van een bayesi-
aanse meta-analyse.
De PROSPER RCT15 heeft de werk-
zaamheid van pravastatine 40 mg/d 
onderzocht bij 2.804 mannen en 
3.000 vrouwen van 70-82 jaar met 
of zonder cardiovasculaire anteceden-
ten. In de secundaire preventie ver-
laagde pravastatine het risico op het 
primaire eindpunt – een samengesteld 
eindpunt van cardiale mortaliteit, niet-
fataal myocardinfarct en al dan niet 
fataal CVA – significant.
Afilalo et al.16 hebben een bayesiaanse 
meta-analyse uitgevoerd van 9 RCT’s 
(met een totaal van 19.569 patiënten 
van 65 tot 82 jaar) met coronairlijden. 
Na 5 jaar behandeling met een statine 
was de mortaliteit 22% lager: RR 0,78, 
95% BI 0,65 tot 0,89 met een medi-
aan NNT van 28 (95% BI 15 tot 56).
Een recent synthesedocument van de 
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American Heart Association17 stelt dat 
de belangrijkste secundaire preventie 
bij 75-plussers … primaire preventie 
is: levenswijze, medische zorg om het 
cardiovasculaire risico te verlagen, 
verbetering van het lichamelijke, men-
tale en emotionele welzijn.

-

 

2.2. In de primaire preventie

In de bovenvermelde PROSPER RCT15 
kon niet worden aangetoond dat pra-
vastatine in de primaire preventie het 
primaire eindpunt – een samengesteld 
eindpunt van cardiale mortaliteit, niet-
fataal myocardinfarct en al dan niet 
fataal CVA – significant verlaagt bij 
patiënten van 70-80 jaar.

De meta-analyse van Brugts et al. van 
20099 bevat een subanalyse volgens 
de leeftijd (jonger of ouder dan 65 
jaar). Er was geen verschil in de onder-
zochte 4 criteria (totale mortaliteit, 

majeur coronair event, majeur cere-
brovasculair event, kanker) tussen de 
2 subgroepen, maar in de subgroep ≥ 
65 jaar was er geen statistisch signifi-
cant verschil in die vier criteria tussen 
de statinegroep en de controlegroep. 

Bij een subgroep analyse van de pa-
tiënten jonger dan 70 jaar in de JU-
PITER-studie18 kon evenmin worden 
aangetoond dat rosuvastatine de mor-
taliteit verlaagt.
De recentere meta-analyse van Savare-
se et al.19 geeft ons een betere kijk op 
de zaak. De auteurs hebben de resul-
taten verzameld van 8 RCT’s met een 

Tabel: Meta-analyses

Meta-analyse Aantal 
RCT’S

Aantal patiënten en 
CV risico

Kenmerken  
van de patiënten 

CV  
mortaliteit
(95% BI)

Totale  
mortaliteit
(95% BI)

Al dan niet fataal 
cardiovasculair  
accident (95% BI)

THAVENDIRA-
NATHAM8

7 42.848 Primaire preventie
10% met CV voorgeschiedenis

NS NS RR 0,86
(0,75 tot 0,97)

BRUGTS9 10 70.388 Bestaan van CV risicofactoren
(23% diabetes)

NS
OR 0,88 
(0,73 tot 1,05)

OR 0,88
(0,81 tot 0,96)

0,81
(0,71 tot 0,93)

RAY10 11 65.229 Exclusie van patiënten  
met cardiovasculaire  
voorgeschiedenis

NS
RR 0,91  
(0,83 tot 1,01)

TONELLI11 29 80.711 Gemiddeld risico op CV  
mortaliteit of niet-fataal  
myocardinfarct van 6%  
(0%-18%) over 10 jaar

door infarct:
RR 0,96
(0,50 tot 1,85)

RR 0,90
(0,84-0,97)
ARR 0,42
(0,13-0,67)
NNT 239 (149-796) 
over 2 jaar

CTT12

individuele 
gegevens

22 vs. 
controle
+ 5 lage/
hoge 
dosering

134.537
39.612

Populatie met risico < 
5%: 24.790 
MVI/jaar in de  
controlegroep 0,6% 
MCI/jaar in de  
controlegroep 0,2% 

Populatie met risico ≥ 
5% - < 10%: 28.362
MVC/jaar in de con-
trolegroep 1,6% 
MCC/jaar in de con-
trolegroep 0,8%

Risico op majeure vasculaire 
complicatie (MVC)/majeure 
coronaire complicatie (MCC) = 
fataal myocardinfarct of coro-
naire sterfte), CVA of coronaire 
revascularisatie): 5 categorieën 
(van < 5% tot ≥ 30%)

Resultaten in de groep zonder 
vasculaire aandoening:
- met risico < 5% 
- en 5-10% 

- NS
- NS

RR voor elke daling 
van de LDL-c met 1,0 
mmol/l

0,94 (0,71-1,26)*
0,83 (0,69-0,99)*

RR voor elke daling 
van de LDL-c met 1,0 
mmol/l

0,62 (0,47-0,81)*
0,69 (0,60-0,79)*

TAYLOR13

(+ commentaar 
Elley14)

18 56.934
gemiddelde leeftijd 
57 jaar (spreiding 28 
tot 97)
60% mannen

Alleen studies met minder dan 
10% patiënten met een cardio-
vasculaire voorgeschiedenis 

OR 0,86
(0,79 tot 0,94)

NNT na 5 jaar 
138 (92 tot 321)

0,75
(0,70 tot 0,81)

NNT na 5 jaar 49  
(40 tot 66)

 * voor elke daling van de LDL-c met 1,0 mmol/l MVI = majeur vasculair incident MCI = majeur coronair incident
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follow-up van 3,5 (SD 1,5) jaar en in het 
totaal 24.674 patiënten van minstens 
65 jaar (gemiddelde leeftijd 73 (SD 2,9) 
jaar) die werden behandeld met een 
statine of placebo. Het risico van myo-
cardinfarct was lager met het statine 
(RR 0,606, 95% BI 0,434 tot 0,847). 
Ook het risico van CVA was lager: RR 
0,762, 95% BI 0,626 tot 0,926. Er was 
echter geen statistisch significant ver-
schil in de totale of de cardiovasculaire 
mortaliteit. Er werd geen verschil in de 
incidentie van kanker waargenomen. 
Volgens een metaregressieanalyse ver-
schillen de resultaten niet naargelang 
van het geslacht of het bestaan van 
diabetes of hypertensie.
Bij patiënten van minstens 65 jaar kan 
een statine in de primaire preventie 
de cardiovasculaire morbiditeit (myo-
cardinfarct, CVA) verminderen, maar 
is geen effect op de totale mortaliteit 
aangetoond. 

In de recente richtlijnen van het Ame-
rican College of Cardiology en de 
American Heart Association3 voor 
75-plussers lezen we:
�a RCT’s tonen het nut aan van het 
voortzetten van een behandeling 
met statines als die goed wordt 
verdragen

�a Meerdere studies hebben aange-
toond dat een matig intensieve 
behandeling doeltreffend is in de 
secundaire preventie

�a Er is onvoldoende bewijs van het 
nut van een intensieve behande-
ling in de secundaire preventie (te 
weinig gegevens).

Er zijn weinig studies uitgevoerd in de 
primaire preventie: bij het starten van 
een behandeling met een statine moet 
rekening worden gehouden met ande-
re factoren dan de cholesterolconcen-
tratie, zoals een hogere comorbiditeit, 
de veiligheid van geneesmiddelen en 
de prioriteiten van de zorg. 

3 BIJ 80-PLUSSERS

3.1. Cholesterolemie en 
cardiovasculair risico

Een prospectieve observationele stu-
die van gemiddeld 3 jaar20 die werd 

uitgevoerd bij patiënten van 65-98 
jaar in de VS, toont aan dat een lage 
cholesterolconcentratie – na correctie 
voor de BMI, comorbiditeiten, demo-
grafische variabelen en het lipidenge-
notype (apolipoproteïne E) – een ster-
ke voorspeller van mortaliteit is bij 
niet-demente bejaarden. In de studie 
die bij bejaarden in Leiden werd uit-
gevoerd21, werden soortgelijke para-
doxale bevindingen gedaan bij mensen 
van 85 jaar en ouder. De mortaliteit 
bij patiënten in het middelste (200-
260) en het hoogste tertiel (> 260 
mg/dl) van de cholesterolconcentratie 
was respectievelijk 81% en 64% lager 
dan bij patiënten met een cholesterol-
concentratie in het laagste tertiel (< 
200 mg/dl).

3.2. Is het nut van statines 
bewezen?

In de vorige paragraaf hebben we al 
geschreven dat er maar weinig gege-
vens zijn over de efficiëntie van stati-
nes bij ouderen van minstens 65 jaar. 
Er zijn nog veel minder gegevens bij 
bejaarden van minstens 80 jaar.
Een meta-analyse16 heeft aangetoond 
dat een behandeling met een statine 
in de secundaire preventie bij mensen 
van 65-82 jaar de totale mortaliteit 
verlaagt (RRR 22% na 5 jaar), maar 
de enige studie waarin mensen van 
meer dan 80 jaar waren opgenomen, 
was de PROSPER-studie … en in die 
laatste studie werd geen voordeel 
aangetoond voor het statine (in casu 
pravastatine).
Foody et al.22 hebben een observatio-
nele studie uitgevoerd bij ouderen die 
in het ziekenhuis werden opgenomen 
wegens een myocardinfarct. Een be-
handeling met een statine verlaagde 
de mortaliteit tijdens de volgende 3 
jaar bij patiënten jonger dan 80 jaar, 
maar niet bij patiënten van minstens 
80 jaar (40% van de patiënten).

-

 

4 BIJWERKINGEN VAN STATINES, 
MEER BEPAALD BIJ OUDEREN

In de RCT’s en meta-analyses van 
statines werden zelden bijwerkingen 
waargenomen (zie onder meer de 
meta-analyses van de CTT23 en van 
Taylor et al.13).
Een recentere netwerkmeta-analyse 
heeft de tolerantie en de bijwerkingen 
die werden gerapporteerd in RCT’s met 
statines, geëvalueerd24. Het betreft een 
methodologisch goed onderbouwde 
meta-analyse die de resultaten van 135 
RCT’s (246.955 patiënten) herneemt. 
Bij een directe vergelijking werden 
geen verschillen in spierpijn, stij-
ging van het creatinekinase, kanker 
of stopzetting van de behandeling 
waargenomen tussen de verschillende 
statines. Het risico op diabetes was 
evenwel significant hoger dan in de 
controlegroep (OR 1,09, 95% BI 1,02 
tot 1,16); ook werd een hoger risico op 
verhoogde transaminasen vastgesteld 
(OR 1,51, 95% BI 1,24 tot 1,84).
Bij een netwerkvergelijking was het 
totale risico op stopzetting van de be-
handeling, spierpijn en stijging van de 
transaminasen en het creatinekinase 
lager met simvastatine en pravastatine.

Andere publicaties die ‘performanter’ 
zijn in het melden en verzamelen van 
bijwerkingen dan RCT’s, herinneren 
ons er echter aan dat we waakzaam 
moeten blijven, vooral bij ouderen, 
ook met statines.

4. 1. Diabetes

De PROSPER RCT die in 2002 werd 
gepubliceerd15 en die werd uitgevoerd 
bij patiënten van 70-82 jaar, was de 
eerste RCT waarin een significant ho-
ger risico op optreden van diabetes 
werd aangetoond met pravastatine 
(OR 1,32, 95% BI 1,03 tot 1,69). In de 
JUPITER-studie, die in 2010 werd ge-
publiceerd en ook een subgroep van 
patiënten van minstens 70 jaar om-
vatte18, werd eveneens een significant 
hoger risico op optreden van diabe-
tes vastgesteld met rosuvastatine (OR 
1,26, 95% BI 1,04 tot 1,51).
In een meta-analyse van 13 RCT’s (91.140 
patiënten) die werden gepubliceerd tot 
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en met 200925, bedroeg het OR van 
diabetes 1,09, 95% BI 1,02 tot 1,17. Het 
risico is hoger in studies bij oudere 
patiënten: OR 0,79 in de WOSCOPS-
studie en 1,32 in de PROSPER-studie. 
Volgens berekeningen van de auteurs 
bedraagt het aantal patiënten dat ge-
durende 4 jaar met een statine moet 
worden behandeld om één extra geval 
van diabetes te zien (NNH), gemiddeld 
255 (95% BI 150-825). Bij ouderen is 
dat NNH wellicht nog lager (volgens 
een metaregressieanalyse is het risico 
hoger in studies bij oudere mensen).
Voor hun meta-analyse van de inci-
dentie van diabetes onder een inten-
sieve behandeling met statines zijn 
Preiss et al.26 uitgegaan van de resul-
taten van 5 RCT’s (32.752 patiënten). 
Het OR op optreden van diabetes was 
1,12 (95% BI 1,04 tot 1,22, dus 2 geval-
len van diabetes per 1.000 patiëntja-
ren). Daartegenover staat een daling 
van 6,5 cardiovasculaire accidenten 
per 1.000 patiëntjaren in diezelfde 
studies.
Volgens de netwerkmeta-analyse van 
Naci et al.24 uitgaande van 135 RCT’s 
(246.955 patiënten) is het OR van op-
treden van diabetes 1,09 (95% BI 1,02 
tot 1,16).
Volgens de meta-analyse van Taylor13 
(enkel ‘primaire preventie’) bedraagt 
het aantal patiënten dat gedurende 5 
jaar moet worden behandeld om één 
extra geval van diabetes te zien, 198 
(95% BI 105 tot 889). 
In de meta-analyse van de CTT12 was 
het risico op optreden van diabetes 
onder statines 50-maal kleiner dan 
het risico op optreden van een majeur 
cardiovasculair event bij patiënten met 
een initieel laag cardiovasculair risico.
De observationele studie van Carter et 
al.27 bevestigt dat statines het risico op 
optreden van diabetes verhogen. Het 
risico zou groter zijn met simvastatine 
(in hoge dosering) atorvastatine en ro-
suvastatine, en lager met pravastatine.

-

4.2. Kanker

Zowel in de meta-analyse van Taylor 
et al.13 als in die van de CTT23 luidt 
de conclusie dat statines de incidentie 
van, en de mortaliteit aan kanker niet 
beïnvloeden. Een meta-analyse heeft 
specifiek het effect van LDL-choles-
terolverlagende middelen op kanker 
geanalyseerd28, uitgaande van de re-
sultaten van 27 RCT’s (174.149 pati-
enten) met een mediane duur van 5,1 
jaar. Volgens die meta-analyse hebben 
statines geen significant effect op het 
optreden van kanker en de mortaliteit 
door kanker.
Een Deense observationele studie29 
heeft het effect onderzocht van stati-
nes bij 295.925 patiënten bij wie kan-
ker werd gediagnosticeerd. De HR van 
totale mortaliteit en van mortaliteit 
door kanker was statistisch lager bij 
de patiënten die op het ogenblik van 
de diagnose een statine kregen.

-

 

4.3. Spier- en skeletafwijkingen

In de RCT’s en meta-analyses van 
statines werden zelden bijwerkingen 
op de spieren waargenomen. In ob-
servationele studies daarentegen (die 
beter zijn om bijwerkingen op te spo-
ren) werden echter vaker allerhande 
spierproblemen (waaronder myositis), 
maar ook pees- en gewrichtsproble-
men waargenomen.
Een observationele studie die bij Fran-
se huisartsen werd uitgevoerd en die in 
2006 werd gepubliceerd30, includeer-
de 7.924 patiënten met hyperlipidemie 
die sinds minstens 3 maanden werden 
behandeld met een statine in hoge 
dosering (fluvastatine 80 mg, atorva-
statine 40 of 80 mg, pravastatine 40 
mg, simvastatine 40 of 80 mg). De 
patiënten waren 18 tot 75 jaar. 30,2% 
was ouder dan 65 jaar. Het percentage 
mannen was iets hoger (64,9%) dan 
het percentage vrouwen. De incidentie 
van spierproblemen bedroeg 10,5% in 
de totale populatie, maar 31,6% bij de 
65-plussers. De spiersymptomen kun-

nen erg hinderlijk zijn: 38% van de 
deelnemers die spierproblemen ver-
toonden, werd erdoor gehinderd in 
de dagelijkse activiteiten. 4% van de 
patiënten moest het bed houden of 
kon niet gaan werken wegens die bij-
werkingen. Het risico was hoger met 
simvastatine en atorvastatine dan met 
pravastatine en was lager met fluvasta-
tine met verlengde afgifte.
Een tweede prospectieve, observa-
tionele studie31 werd in Engeland en 
Wales uitgevoerd, uitgaande van de 
gegevens van iets meer dan 2 miljoen 
patiënten die waren opgenomen in 
een gegevensbank van huisartsenge-
neeskunde. Ongeveer 226.000 pati-
enten (gemiddelde leeftijd 57 (SD 11,7) 
jaar) zijn tussen 2002 en 2008 een 
behandeling met een statine gestart, 
vooral simvastatine (71%). Het aantal 
patiënten dat gedurende 5 jaar moest 
worden behandeld om één geval van 
matig ernstige of ernstige myopathie 
te zien (NNH), bedroeg 259 (95% BI 
186 tot 375) bij vrouwen en 91 (95% BI 
74 tot 112) bij mannen. Er werd geen 
verschil waargenomen tussen de sta-
tines (22,3% gebruikte atorvastatine 
en 1,9% rosuvastatine). Net zoals voor 
de andere bijwerkingen die in die po-
pulatie worden waargenomen (lever-
stoornissen, acute nierinsufficiëntie, 
cataract), houdt het risico op spier-
problemen aan tijdens de behandeling, 
maar het risico is hoger tijdens het 
eerste jaar.

Een transversale studie32 van een re-
presentatief staal in de VS (in de 
National Health and Nutrition Exa-
mination Survey - NHANES) heeft 
de dossiers doorgenomen van 8.228 
volwassenen van minstens 40 jaar 
zonder artrose (n = 5.170) of klach-
ten van artrose (n = 3.058). De ge-
middelde leeftijd van de patiënten lag 
tussen 52,9 en 65,2 jaar, naargelang 
van de groep. Mensen zonder artrose 
vertoonden vaker pijn (ongeacht de 
plaats van pijn) onder statines (23%, 
95% BI 17 tot 19) dan zonder statine 
(18%, 95% BI 17 tot 20), p = 0,02 
voor het verschil. Dat was ook zo wat 
pijn in de onderste ledematen betreft. 
Bij de patiënten met artroseklachten 
werd geen significant verschil waar-
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genomen, zelfs na correctie voor de 
geïdentificeerde confounders.
Alle gevallen van spier- en peesproble-
men (spierpijn, myopathie, myositis, 
rhabdomyolyse, pees- en gewrichts-
problemen, spieratrofie/-letsel, coör-
dinatiestoornis of spierzwakte) met 
statines die aan de FDA werden ge-
meld tussen 2005 en 201133 (147.789 
meldingen), werden geanalyseerd en 
gerelateerd aan het aantal voorschrif-
ten. Het risico bleek evenredig te 
zijn aan de efficiëntie van het statine, 
vooral op vlak van LDL-cholesterol 
verlaging. Rangschikking van de sta-
tines in dalende volgorde van die 
bijwerkingen: rosuvastatine, atorvasta-
tine, simvastatine, pravastatine en lo-
vastatine. Fluvastatine vormt daar een 
uitzondering op: het risico is hoger 
met fluvastatine (even hoog als met 
rosuvastatine).

In een retrospectieve studie34 van 
35.903 gezonde volwassenen die een 
statine innamen (atorvastatine, fluva-
statine, pitavastatine, pravastatine, ro-
suvastatine, simvastatine) werden alle 
gevallen van spierproblemen (myopa-
thie, rhabdomyolyse en/of stijging 
van het creatine(fosfo)kinasegehalte) 
in Japan (2004 tot 2010) doorgeno-
men. De patiënten waren gemiddeld 
66 (SD 12) jaar oud. Het percentage 
mannen varieerde van 38 tot 52%. 
Gevallen van stijging van het CK-
gehalte door andere oorzaken werden 
uitgesloten. In totaal werden 43 ge-
vallen gemeld tijdens 4.213 patiëntja-
ren behandeling met een statine. De 
incidentie van spiertoxiciteit bedroeg 
1,02 (95% BI 0,76 tot 1,37) per 1.000 
patiëntjaren. Er werd geen statistisch 
significant verschil tussen de statines 
waargenomen (het totale aantal geval-
len was laag).
In een retrospectief cohortonderzoek 
(soldaten in de VS) (van 2003 tot 
2010)35 werd na matching volgens een 
propensity score (waarschijnlijkheid 
om een behandeling te krijgen naar-
gelang van de volgende kenmerken: 
leeftijd, geslacht, comorbiditeiten, ar-
trose, roken, andere geneesmiddelen, 
spierziekten) bij 6.967 patiënten die 
een statine kregen, en 6967 contro-
lepersonen die geen statine kregen, 

voor alle dyaden een hoger risico op 
spier- en skeletproblemen vastgesteld 
met statines (OR 1,19, 95% BI 1,08 tot 
1,30, wat overeenstemt met een NNH 
van 47 (95% BI 32 tot 103)) en ook 
een hoger risico op medicatie gerela-
teerde spier- en skeletpijn met statines 
(OR 1,09, 95% BI 1,02 tot 1,18, wat 
overeenstemt met een NNH van 58 
(95% BI 31 tot 249)) in die popula-
tie van gemiddeld 56,5 (SD 12,4) jaar, 
53% mannen.

-

 

4.4. Cataract

In 2012 heeft een retrospectieve stu-
die in de VS36 een verband vastgesteld 
tussen cataract en het gebruik van een 
statine. Na correctie voor de leeftijd, 
het geslacht, het rookgedrag, hoge 
bloeddruk en type 2-diabetes (7% 
van de patiënten), was het risico op 
cataract (‘ongeacht de opaciteit van de 
lens’) met statines 1,57 (95% BI 1,15 tot 
2,13) in vergelijking met mensen die 
geen statines gebruikten.
In een andere Amerikaanse retrospec-
tieve studie bij patiënten van 30-85 
jaar (gemiddelde leeftijd 57 jaar)37 was 
het risico op optreden van cataract bij 
matching volgens de propensityscore 
(6.972 dyaden) bij behandeling met 
een statine hoger dan zonder statine: 
OR 1,09 (95% BI 1,02 tot 1,17). Het 
verschil bleef significant, na correctie 
voor de geïdentificeerde confounders: 
OR 1,27 95% BI 1,15 tot 1,40.

4.5. Cognitieve stoornissen

Een literatuuroverzicht38 leert dat 
observationele studies die het effect 
van statines op de cognitieve functies 
hebben onderzocht, heterogene resul-
taten hebben opgeleverd zodat geen 
conclusies kunnen worden getrokken.
Een recentere longitudinale observa-

tionele studie39 bij vrijwilligers zonder 
initiële cognitieve stoornissen toonde 
een geringere progressie naar cogni-
tieve stoornissen bij behandeling met 
een statine. Bij de vrijwilligers die bij 
de start van de studie al lichte cog-
nitieve stoornissen vertoonden, werd 
geen verschil waargenomen. 

Het bovenvermelde literatuurover-
zicht38 herinnert eraan dat in de PROS-
PER RCT15 geen verschil in verminde-
ring van de cognitieve functies werd 
waargenomen tussen pravastatine en 
placebo. In de HPS-studie40 werd even-
min een verschil in verandering van de 
cognitieve functies waargenomen tus-
sen de patiënten die werden behan-
deld met simvastatine, en de patiënten 
in de placebogroep en dat was ook 
zo in de JUPITER-studie met rosuva-
statine41. Het literatuuroverzicht ver-
meldt nog 12 andere, kleinere RCT’s: 
in 9 werd geen verschil in cognitieve 
functies aangetoond tussen statines en 
placebo, in 1 werd een negatief effect 
vastgesteld en in 2 een positief effect. 
De auteurs concluderen dat het niet 
bewezen is dat statines een gunstig of 
schadelijk effect zouden hebben op de 
cognitieve functies.

In twee andere multicentrische RCT’s 
had een behandeling met statines geen 
gunstige effecten bij patiënten met de 
ziekte van Alzheimer42,43.

Een recente, methodische synthese44 
van RCT’s, cohortstudies, case-con-
trolestudies en transversale studies 
heeft de cognitieve functies geëvalu-
eerd bij de patiënten die statines kre-
gen. De auteurs concluderen dat gro-
tere, meer gepaste studies nodig zijn 
om eenduidige conclusies te kunnen 
trekken over het effect van statines 
op de cognitieve functies. De thans 
gepubliceerde studies wijzen immers 
niet op nadelige effecten, maar de 
evidentie is beperkt, vooral wat hoge 
doseringen betreft. 

-
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5 MEDICAMENTEUZE 
INTERACTIES45

Medicamenteuze interacties met stati-
nes verhogen het risico op spierpro-
blemen.
De combinatie van een statine en een 
vitamine K-antagonist verhoogt de 
INR met een hoger bloedingsrisico. 
Pompelmoessap verhoogt ook het ri-
sico op rhabdomyolyse in combinatie 
met simvastatine.
De combinatie van een statine en ci-
closporine is delicaat.
Ticagrelor (Brilique®) gaat interacties 
aan met statines die worden gemeta-
boliseerd door het cytochroom P450-
iso-enzym 3A4 (simvastatine, atorva-
statine) en met substraten van het 
glycoproteïne P (atorvastatine). Via 
die weg verhoogt atorvastatine ook 
de effecten van onder meer digoxine, 
dabigatran, rivaroxaban en apixaban.

IN DE PRAKTIJK

Statines: is er een leeftijdsgrens?

De leeftijd is een risicofactor (en waar-
schijnlijk de belangrijkste risicofactor) 
voor hart- en vaataandoeningen. De 
leeftijd op zichzelf is evenwel geen 
indicatie of contra-indicatie voor een 
behandeling met een statine.
Australische richtlijnen46 raden aan 
om het cardiovasculaire risico te ra-
men bij mensen ouder dan 74 jaar en 
om na klinische beoordeling een be-
handeling met een statine te starten 
naargelang van:

�a de verwachte voordelen en risico’s 
van de behandeling

�a de levensverwachting
�a de comorbiditeiten en de levens-
kwaliteit

�a de persoonlijke waarden van de 
patiënt. 

Streven naar een target LDL-c en  
de behandeling intensiveren?

De belangrijkste klinische studies leve-
ren geen direct bewijs van het nut van 
de (almaar) striktere targets voor LDL-
c die in de recente richtlijnen worden 
aangeraden47.
Sommige experts48 stellen voor om 
de streefwaarden voor LDL-c te laten 
vallen en ze halen daar de volgende 
argumenten voor aan: in de belang-
rijkste RCT’s werd niet gestreefd naar 
een bepaalde LDL-c; een geneesmiddel 
dat de serumlipiden verbetert, hoeft 
daarom nog niet het cardiovasculaire 
risico te verlagen (clofibraat, torcetra-
pib); waarschijnlijk spelen nog andere 
factoren mee (grootte van de lipiden, 
verhouding totale cholesterol/HDL-
cholesterol, non-HDL-c) en de veilig-
heid van een strategie gebaseerd op 
een streef-LDL-cholesterolconcentra-
tie werd niet onderzocht.
In de recente richtlijnen van het Ame-
rican College of Cardiology / Ame-
rican Heart Association3 erkent het 
panel van experts dat er geen RCT’s 
zijn die de klinische efficiëntie hebben 
aangetoond van een aanpassing van 
de hypolipemiërende behandeling vol-
gens de streefwaarden voor LDL-c en 
non-HDL-c. Er kunnen dan ook geen 

aanbevelingen worden geformuleerd 
voor of tegen specifieke streefwaar-
den voor de LDL-c en de non-HDL-c 
in de primaire of de secundaire pre-
ventie van atherosclerotische hart- en 
vaataandoeningen. 

Het nut van een intensievere behande-
ling met statines blijkt (zeer) beperkt 
te zijn.
Op grond van de meta-analyse van 
de CTT23 tonen Laufs et al.49 aan dat 
overschakeling op een intensievere 
behandeling de absolute incidentie 
van infarct over een periode van 10 
jaar slechts met 0,5% verder verlaagt. 
Wij hebben echter gezien dat bepaalde 
bijwerkingen van statines frequenter 
zijn bij een intensievere behandeling, 
maar ook bij ouderen.

�a

�a

-
-
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