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Helft patiënten bereikt streefwaarden niet in de dagelijkse praktijk

Statinen onvoldoende effectief

Wim G. Goettsch

Fabian Termorshuizen

Ron M.C. Herings

Uit diverse klinische studies blijkt dat verlaging 
van de concentraties van totaal cholesterol en/of 
LDL-cholesterol met behulp van cholesterol-

verlagers (met name statinen) een substantiële verminde-
ring kan geven van het risico op cardiovasculaire ziekten. 
Het zijn vooral hoge doseringen statinen die de choleste-
rolconcentratie in het bloed met 50% kunnen verlagen. 
Artsen zijn echter terughoudend in het voorschrijven van 
deze hoge doseringen. Daarnaast stopt een deel van de 
patiënten binnen een jaar met het gebruik van deze genees-
middelen. Het aantal patiënten bij wie een gewenste cho-
lesterolverlaging bereikt wordt, zou daarom minder kun-
nen zijn dan de resultaten van klinische studies doen 
verwachten [1].

Het doel van deze PHARMO-studie was te bepalen 
welk percentage van de patiënten door behandeling met 
een cholesterolverlagend middel een totaal cholesterolge-
halte beneden 5 mmol/l bereikte (‘therapiesucces’). Dit is 
volgens de in 1998 uitgebrachte CBO-richtlijn de streef-
waarde bij de behandeling van hypercholesterolemie. 
Daarnaast hebben we onderzocht welke factoren in gun-
stige of ongunstige zin geassocieerd waren met therapie-
succes. Een belangrijke factor om succes te bereiken was 
de dosering, die we in deze studie standaardiseerden in 
equipotente hoeveelheden voor de verschillende statinen. 
Deze maat is gebaseerd op zowel de relatieve effectiviteit 
(percentage verlaging totaal cholesterolgehalte) als de 
gebruikte dosering van het statine (tabel 1) [5].

Laag therapiesucces
De PHARMO-database bevatte van 1899 patiënten 

(periode 1991-2001) zowel een meting van het totaal 
cholesterolgehalte binnen zes maanden vóór als minstens 

Het gebruik van statinen leidt in de 

dagelijkse klinische praktijk slechts in 30% 

van de gevallen tot een totaal cholesterol-

gehalte beneden de CBO-streefwaarde van 

5 mmol/l. Dit blijkt uit een onderzoek van 

het PHARMO Instituut naar de effectiviteit 

van deze middelen. Wel steeg recentelijk 

het percentage patiënten met een goed 

resultaat.

De CBO-richtlijn voor cholesterolspiegels houdt rekening met een groot aantal vari-

abelen.

Dit onderzoek

Voor deze studie gebruikten we een nieuwe registratie binnen het PHARMO 

Instituut, PHARMO-Clinlab. Voor deze registratie zijn in een middelgrote 

gemeente in Nederland apotheek en klinisch laboratorium gekoppeld op het 

niveau van de individuele anonieme patiënt. Inmiddels bevat deze database 

gegevens van 300.000 personen en binnenkort van 1 miljoen personen. We 

beschikten van 20.392 patiënten over minstens één bepaling van totaal choles-

terolgehalte in de periode 1991-2001. Van deze patiënten werden 1899 patiën-

ten geïncludeerd. Deze patiënten waren nieuwe gebruikers van cholesterolver-

lagende middelen en hadden ten minste één cholesterolbepaling binnen zes 

maanden vóór de start van therapie en minstens één cholesterolbepaling erna.

Factoren die voorspellend waren voor therapiesucces (d.w.z. totaal cholesterol 

bij een vervolgbepaling < 5 mmol/l) werden onderzocht met behulp van een 

Generalized Estimating Equations model. In een dergelijk model kan de onder-

zoeker rekening houden met de correlatie tussen bepalingen gedaan bij 

dezelfde patiënt in de loop van de tijd, met verschillen in het aantal uitgevoerde 

bepalingen tussen patiënten en met de invloed daarop van de verschillende 

risicofactoren die gerelateerd kunnen zijn aan therapiesucces.
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één meting na de start met een cholesterolverlager. Slechts 
30% van deze patiënten haalde in het eerste jaar na behan-
deling de CBO-richtlijn van < 5mmol/l totaal cholesterol. 
Het percentage therapiesucces was hoger bij patiënten 
met een van de volgende kenmerken (tabel 2):
• mannelijk geslacht;
• voorafgaande ziekenhuisopname voor cardiovasculaire 

ziekte;
• eerste recept voorgeschreven door een specialist;
• hoge startpotentie van de statine;
• lage cholesterolconcentratie voor de start van de  

therapie;
• goede therapietrouw.

Het percentage therapiesucces in de jaren 1998-2001 
(42%) was aanzienlijk hoger dan in de jaren 1991-1997 
(22%). Dit kon voor een deel worden verklaard door ten 
eerste een hogere startdosering, ten tweede behandeling 
bij een lagere cholesterolconcentratie vóór de start van de 
therapie, en ten derde verbeterde therapietrouw. Deze 
verbeteringen komen overeen met de adviezen van de 
CBO-richtlijn van 1998, waarin een intensievere behande-
ling van een verhoogde cholesterolconcentratie wordt 
aangeraden [6].

Verbeterde behandeling
In deze studie bleek dat een hogere startpotentie van 

de statine geassocieerd was met een hoger percentage 
patiënten dat de richtwaarde van < 5mmol/l totaal choles-
terol haalde. Maar ook na 1998 was het percentage thera-
piesucces bij de hoogste voorgeschreven potenties nog 
teleurstellend (42%). Verhoging van de potentie moet dan 
ook worden gecombineerd met een verbetering van de 
therapietrouw door goede voorlichting en begeleiding van 
de patiënt [7].

Conclusie
Uit dit onderzoek kunnen we concluderen dat de effec-

tiviteit van statinen in de dagelijkse praktijk tegenvalt. Zelfs 
bij gebruik van hoge doseringen statinen bereikt minder 
dan de helft van de patiënten de CBO-streefwaarde. 
Hogere percentages therapiesucces kunnen bereikt  
worden door het voorschrijven van hogere doseringen of 
van statinen met meer potentie en/of door goede voor-
lichting en begeleiding van de patiënt. Behandelaars moe-
ten de potentie van de statine betrekken bij de keus van de 
statine en deze relateren aan de hoogte van de initiële  
cholesterolspiegel. Men kan voor iedere patiënt berekenen 
welk percentage verlaging van het cholesterolgehalte nodig 
is om de streefwaarde te halen. Op deze manier kan de 
behandelaar de adequate equipotente dosering van de  
statine reeds bij start van de therapie vaststellen (tabel 1) ●
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Tabel 1

Statinen naar dosis in mg/dag en bijbehorende effectiviteit  
(‘equipotentie’) [2-4]

Equipotentie Dosis (mg/dag)

(reductie in  

totaal cholesterol)

atorva- 

statine

simva- 

statine

prava- 

statine

fluva- 

statine

ceriva- 

statine

rosuva- 

statine

1 (6-15%) – – 5 10 – –

2 (15-17%) 2,5 5 10 20 0,1 –

3 (22%) 5 10 20 40 0,2 –

4 (27%) 10 20 40 80 0,4 5

5 (32%) 20 40 80 160 – 10

6 (37%) 40 80 160 – – 20

7 (42%) 80 – – – – 40

Tabel 2

Factoren die van invloed zijn op therapiesucces (CBO-richtlijn:  
< 5 mmol/l totaal cholesterol) [5]. Een odds ratio > 1 indiceert een 
gunstige invloed

Factoren Odds ratio  

gecorrigeerd

95%-betrouwbaar- 

heidsinterval

Geslacht 

• man 1,0 referentie

• vrouw 0,60 0,50-0,72

Kalenderjaar 

• 1991-1997 1,0 referentie

• 1998-2001 1,66 1,38-2,00

Cardiovasculaire ziekte in de anamnese 

• nee 1,0 referentie

• ja 1,29 1,08-1,54

Type voorschrijver 

• specialist 1,0 referentie

• huisarts 0,78 0,64-0,94

Equipotente dosis  

• non-statinen 0,75 0,54-1,03

• 2 1,0 referentie

• 3 1,79 1,43-2,24

• 4 of hoger 3,31 2,54-4,31

Totaal cholesterol bij start  (mmol/l)

• < 5 1,0 referentie

• 5-6 1,64 0,92-2,90

• 6-7 0,71 0,41-1,22

• 7-8 0,30 0,17-0,52

• > 8 0,17 0,10-0,30

Persistentie 

• nee 1,0 referentie

• zolang als follow-up duurde 1,45 1,22-1,73

De trend maakt duidelijk dat, bij correctie voor verschillende onbehandelde 

startwaarden van totaal cholesterolgehalte, bij toenemende dosering het per-

centage patiënten dat het therapeutische doel bereikt, sterk toeneemt.

De trend maakt duidelijk dat, bij gelijke startdosering, het bereiken van het the-

rapeutische doel sterk afneemt met de initiële, te behandelen cholesterolwaar-

den. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de dosering aangepast moet wor-

den aan de initiële cholesterolspiegel om een succesvol behandelingsresultaat 

te bereiken.
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