
3 oktober 2003 • Jaargang 138 Nr. 40 • Pharmaceutisch Weekblad   [1383]

sp
ec

ia
l

M
an

ne
n

Hart- en vaatziekten vormen de belangrijkste
oorzaak van morbiditeit en mortaliteit bij
mannen en vrouwen in westerse landen [1]. In

Nederland stierven in 2001 23.156 mannen en 25.281
vrouwen aan hart- en vaatziekten [2]; dit is 34% en 35%
van alle doodsoorzaken onder mannen en vrouwen. De
meest voorkomende hart- en vaatziekten zijn coronaire
hartziekte en cerebrovasculaire aandoeningen.
Verhoogde bloeddruk is met name een risicofactor voor
het krijgen van een cerebrovasculaire aandoening en in
mindere mate voor het krijgen van een coronaire
hartziekte [3]. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de
systolische bloeddruk sterker geassocieerd is met het
optreden van hart- en vaatziekten dan de diastolische
bloeddruk [4].

Gezellig samen aan het cholesterolverlagend dieet:

bij wie zal het resultaat het beste merkbaar zijn?

Het is zowel voor vrouwen als voor mannen van groot belang

dat hypertensie en hypercholesterolemie adequaat worden

behandeld. In de praktijk blijken er sekseverschillen op te

treden in de medicamenteuze behandeling van deze

risicofactoren. In dit artikel worden diverse aspecten van het

ontstaan en de medicamenteuze behandeling van hypertensie

en hypercholesterolemie besproken, met een nadruk op de

achtergronden en consequenties van de gevonden verschillen.
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60ste levensjaar hebben mannen vaker hypertensie,
terwijl na deze leeftijd de prevalentie van hypertensie
bij mannen en vrouwen bijna gelijk is [12]. Bij een
stijgende leeftijd neemt de systolische bloeddruk sterk
toe, terwijl de diastolische bloeddruk gelijk blijft of zelfs
afneemt.

hypercholesterolemie
Men spreekt van hypercholesterolemie als het totaal

cholesterol (TC) meer dan (6,5 mmol/l bedraagt.
Tussen 5,0 en 6,5 mmol/l spreekt men van een licht
verhoogd cholesterolgehalte. Bij de behandeling van
hypercholesterolemie is de streefwaarde voor
TC 5,0 mmol/l [13]. Dit is gebaseerd op een onderzoek
waaruit blijkt dat medicamenteuze cholesterolverlaging
bij mensen met een TC boven 5,0 mmol/l het risico op
hart- en vaatziekten doet afnemen [14]. Inmiddels is
vastgesteld dat behandeling met statinen ook bij mensen
met een TC beneden 5 mmol/l tot een verlaging van het
risico op hart- en vaatziekte leidt [15]. Het HDL-
cholesterol (HDL: high density lipoprotein) wordt als
verlaagd beschouwd bij < 0,9 mmol/l. Voor de
TC/HDL-ratio, die uiteindelijk het risico op hart- en
vaatziekten mede bepaalt, wordt geen grenswaarde
gedeGnieerd.

In de periode 1998-2000 bedroeg de gemiddelde
TC-waarde in de leeftijdscategorie van 20-70 jaar voor
mannen 5,4 mmol/l en voor vrouwen 5,3 mmol/l.
Mannen hebben echter een veel lager gemiddeld HDL-
cholesterol (1,1 mmol/l) dan vrouwen (1,4 mmol/l),

Een verhoogd plasmacholesterolgehalte is juist een
sterke risicofactor voor coronaire hartziekte [5], terwijl
het verband met een cerebrovasculaire aandoening sterk
aKangt van het type aandoening. Een verhoogd plasma-
cholesterolgehalte verhoogt het risico op een hersen-
infarct [6], terwijl het risico op een hersenbloeding
afneemt [7]. Het verband tussen bloeddruk, cholesterol
en hart- en vaatziekten is aanwezig bij mannen en
vrouwen, over een breed leeftijdsbereik, zowel bij
mensen met als zonder hart- en vaatziekten [8, 9].

De werkzaamheid van de medicamenteuze
behandeling van hypertensie en hypercholesterolemie is
in een groot aantal gerandomiseerde placebo-gecontro-
leerde klinische studies aangetoond voor mannen en
vrouwen [10, 11]. Een medicamenteuze behandeling van
hypertensie kan het risico op coronaire hartziekte en
beroerte met gemiddeld 14% respectievelijk 33% doen
dalen [10], terwijl medicamenteuze behandeling van
hypercholesterolemie het risico op coronaire hartziekte
met 35% en dat op beroerte met 20% kan reduceren [11].

Epidemiologie

hypertensie
Verhoogde bloeddruk wordt thans gedeGnieerd als

een systolische bloeddruk (SBD) boven 18,7 kPa
(140 mmHg) en/of een diastolische bloeddruk (DBD)
boven 12,0 kPa (90 mmHg). Deze deGnitie is gebaseerd
op het laagste bloeddrukniveau waarboven in geran-
domiseerde klinische trials de efectiviteit van verlaging
is aangetoond [4]. Wanneer het bestaan van hypertensie
in de bevolking wordt vastgesteld, worden ook personen
die antihypertensiva gebruiken ter verlaging van de
bloeddruk meegeteld, ongeacht de hoogte van hun
bloeddruk [4].

Recente gegevens over de prevalentie van hyper-
tensie in de Nederlandse bevolking zijn aLomstig uit
het REGENBOOG-project (Risicofactoren En
GezondheidsEvaluatie Nederlandse Bevolking, een
Onderzoek Op GGD’en) en het MORGEN-project
(Monitoring Risicofactoren en Gezondheid In
Nederland). Uit het REGENBOOG-project kwam
naar voren dat 34% van de mannen en 26% van de
vrouwen tussen 20 en 70 jaar hypertensie had in de
periode 1998-2000. De prevalentie van hypertensie
neemt sterk toe met de leeftijd, zowel bij mannen als bij
vrouwen (Gguur 1), maar voor ongeveer het
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Abstract
Sex differences in epidemiology, risk and therapy. Drug therapy
of hypertension and hypercholesterolaemia
Hypertension and hypercholesterolaemia are highly
prevalent risk factors of cardiovascular disease for men and
women. More women than men are pharmacologically
treated for hypertension, whereas more men than women
are pharmacologically treated for hypercholesterolaemia.
Control of blood pressure and serum cholesterol is
inadequate in treated men and women, but worse in men.
Among untreated hypertensive and hypercholesterolaemic
persons, more men than women are eligible for
pharmacological treatment. For both men and women,
thiazide diuretics are Grst choice drugs for the treatment of
hypertension without relevant comorbidity because of their
superior beneGt in the reduction of the risk of
cardiovascular disease. Statins have proven their ehcacy in
the reduction of the risk of cardiovascular disease in both
men and women.

Correspondentie kan worden gericht aan dr. O.H. Klungel,
Disciplinegroep Farmaco-epidemiologie & Farmacotherapie,
Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences, Sorbonnelaan 16,
3584 CA Utrecht, e-mail o.h.klungel@pharm.uu.nl.

Kernpunten

● Onderbehandeling van hypertensie en hypercholesterolemie

komt veel voor, vooral bij mannen.

● Detectie en behandeling van hypertensie en

hypercholesterolemie moeten verbeterd worden.

● Thiazidediuretica zijn eerstekeus-antihypertensiva bij mannen

en vrouwen met hypertensie zonder relevante comorbiditeit.

● Vrouwen gebruiken vaker thiazidediuretica, mannen vaker

bètablokkers, ACE-remmers en calciumantagonisten.

● Statinen zijn waarschijnlijk even effectief bij mannen als bij

vrouwen.
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van 10% of hoger, en wordt sterk aanbevolen als dit risico
20% of hoger is [4]. Ongeveer 18% van de hypertensieve
mannen en 39% van de hypertensieve vrouwen in de
leeftijd van 30-60 jaar werd gedurende 1996-2002
medicamenteus behandeld [16]. Vrouwen worden dus
blijkbaar eerder behandeld voor verhoogde bloeddruk
dan mannen. Dit sekseverschil wordt in de meeste
westerse landen waargenomen [17].

hypercholesterolemie
Medicamenteuze behandeling van hypercholes-

terolemie is geïndiceerd bij personen met manifeste
hart- en vaatziekten en TC boven 5 mmol/l tot de
leeftijd van 70 jaar (mannen) en 75 jaar (vrouwen), en
bij personen zonder hart- en vaatziekten met TC boven
5 mmol/l en een absoluut risico op coronaire hartziekte
> 25% (40-60 jaar), > 30% (60-70 jaar), 
40% (70 jaar; mannen) en 35% (70-75 jaar; vrouwen) [13].

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

mannen vrouwen

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+

leeftijd (in jaren)

Figuur 1

prevalentie van hypertensie in nederland onder 20-plussers in de periode 1998-2002 [12]
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Figuur 2

prevalentie van hypercholesterolemie 
(6,5 mmol/l) naar leeftijd in nederland onder 
20-plussers in de periode 1998-2002 [12]

waardoor de TC/HDL-ratio bij mannen veel
ongunstiger is [12]. In deze periode had 14% van de
mannen en 15% van de vrouwen hypercholesterolemie.
Bij bijna 50% van de populatie is echter sprake van licht
verhoogde cholesterolwaarden.

Evenals hypertensie neemt hypercholesterolemie
toe met de leeftijd (Gguur 2). Op hogere leeftijd neemt
de prevalentie van hypercholesterolemie echter af. Bij
vrouwen is een sterke stijging te zien vanaf de
menopauze; tot ongeveer 50-60 jaar is de prevalentie
dan ook hoger bij mannen, daarna bij vrouwen [12].

Behandeling

hypertensie
Medicamenteuze behandeling van hypertensie kan

overwogen worden bij personen met een verhoogde
bloeddruk en een tienjaars risico op hart- en vaatziekten

Daarnaast is therapie geïndiceerd bij personen met een
hypercholesterolemie op basis van een bekend
gendefect, waaronder familiaire hypercholesterolemie
(FH; TC >8 mmol/l is hiervoor een marker). In de
CBO-consensus wordt het aantal mensen dat in
aanmerking komt voor medicamenteuze therapie in
Nederland geschat op 300.000-530.000 [13]. Ongeveer
tweederde van deze mensen zijn mannen.

Het gebruik van cholesterolverlagende middelen is
in de periode 1991-1998 in Nederland sterk gestegen [18].
Het percentage mannen in de bevolking dat cholesterol-
verlagers gebruikt, steeg van 0,6% in 1991 tot 2,9% in
1998. Van alle Nederlandse vrouwen kreeg 0,5% in 1991
en 2,3% in 1998 een cholesterolverlager. Het gebruik van
deze middelen in verschillende leeftijdscategorieën laat
een zelfde trend zien als het voorkomen van
hypercholesterolemie: het gebruik stijgt vanaf het
20ste levensjaar, maar daalt vervolgens weer na het 
60ste-70ste levensjaar. In de jongere leeftijds-
categorieën gebruiken meer mannen dan vrouwen
antilipaemica, terwijl vanaf het 70ste levensjaar meer
vrouwen dan mannen worden behandeld. Deze patronen



Alexander Hoogervorst,
24 jaar
Kunt u zichzelf kort introduceren?

“Ik ben vrijgezel en woon zelfstandig. Ik ben pas afgestudeerd

in marketing communicatie en zoek nu een baan ergens in de

media. Ik interesseer mij voor alles wat met media te maken

heeft: bladen, radio, tv, internet. Verder doe ik veel aan

bergsport: wandelen en skiën in Zwitserland. Ik zou wel op de

redactie van een tv-programma willen werken. Mij trekt een

combinatie van actualiteit en entertainment, zoals in het

programma ‘Kopspijkers’. Ik lees weinig, wel neem ik altijd het

vakblad Broadcast Magazine door.”

Hoe is het met de gezondheid?

“Ik heb sinds mijn achtste diabetes, waar ik goed mee kan

leven. Als gevolg van de diabetes heb ik kleine bloedinkjes in

de ogen gehad, die met lasertherapie verwijderd zijn.”

Heeft u ook een typische ‘mannenkwaal’?

“Nee.”

Hoe gezond vindt u zichzelf voor uw leeftijd?

“In vergelijking met leeftijdgenoten ben ik relatief snel wat

vermoeid.”

Welke medicijnen heeft u recentelijk gebruikt?

“Ik haal om de drie maanden insuline. Verder Mycolog® tegen

kleine huidontstekingen. Omdat het niet hielp, ben ik

overgegaan op Echinaforce® van Vogel, dat beter bevalt. Ik heb

ook een poosje paroxetine gebruikt, toen het geestelijk wat

minder ging. Ze zeggen dat diabetici daar wat vatbaarder voor

zijn.”

In welke mate houden ziekte en gezondheid u bezig?

“Mijn insuline is niet altijd helemaal goed ingesteld; ik zou

meer met mijn diabetes bezig kunnen en misschien móéten

zijn.”

worden ook in andere Europese landen waargenomen
[19, 20] en hangen mogelijk samen met een hogere
prevalentie van hypercholesterolemie bij oudere
vrouwen dan bij oudere mannen. Op basis van
prescriptiecijfers alleen kunnen echter geen goede
uitspraken worden gedaan over de behandeling, omdat
bij deze studies onbekend is hoeveel mensen volgens de
geldende richtlijnen in aanmerking komen voor
medicatie.

Onderbehandeling en overbehandeling
Onderbehandeling kan onderscheiden worden in:

1 medicamenteus behandeld worden, maar de streef-
waarde is nog niet behaald,

2 niet medicamenteus behandeld worden, maar volgens
de geldende richtlijnen zou wel behandeld moeten
worden.

hypertensie
Gedurende de periode 1987-1995 had ongeveer 42%

van de behandelde hypertensieve mannen en 29% van de
behandelde hypertensieve vrouwen in de leeftijd van
20-59 jaar nog steeds een te hoge bloeddruk 
(DBD > 12,0 kPa = 90 mmHg, en/of 
SBD > 21,3 kPa = 160 mmHg; streefwaarden NHG-
standaard 1991, 1997). Recentelijk werd met gegevens
van het MORGEN-project over de periode 1996-2002
bij 30- tot 59-jarigen vastgesteld dat bij 68% van de
behandelde hypertensieve mannen en bij 52% van de
behandelde hypertensieve vrouwen de streefwaarde
niet werd gehaald (DBD < 12,0 kPa = 90 mmHg en SBD
< 18,7 kPa = 140 mmHg; streefwaarden Herziene
Richtlijn Hoge Bloeddruk CBO 2000) [16]. Van de niet
medicamenteus behandelde hypertensieven had
53% van de mannen en 34% van de vrouwen in de
periode 1987-1995 behandeld moeten worden volgens de
NHG-standaard Hypertensie [17, 21]. In de periode
1996-2002 had 22% en 14% van de niet medicamenteus
behandelde hypertensieve mannen en vrouwen
behandeld moeten worden volgens de Herziene
Richtlijn Hoge Bloeddruk [16].

hypercholesterolemie
In de periode 1987-1997 had in de leeftijd van 20-

59 jaar 79,3% van de mannen en 82,6% van de vrouwen
een te hoog cholesterolgehalte (TC > 5,0 mmol/l)
ondanks medicamenteuze therapie [22]. Deze percen-
tages zijn hoger dan bij hypertensie, maar de sekse-
verschillen waren bij hypercholesterolemie veel kleiner.
Recente gegevens van het MORGEN-project 
(1998-2001) laten zien dat binnen de leeftijdscategorie
van 30-69 jaar nog steeds 59,7% van de behandelde
mannen en 71,4% van de behandelde vrouwen niet de
streefwaarde behaalt [23]. Het sekseverschil is dus
toegenomen.

Van de mensen met hypercholesterolemie die
volgens de CBO-consensus in aanmerking komen voor
medicamenteuze therapie, werd in de periode 1987-1997
slechts 16,3% van de 20- tot 59-jarigen behandeld; 14,1%
van de mannen en 23,1% van de vrouwen [22]. De
recente gegevens uit het MORGEN-project laten een
iets gunstiger beeld zien: 39,0% van de mannen en
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51,3% van de vrouwen die daarvoor in aanmerking
komen, wordt behandeld [23]. Bij het bepalen van deze
percentages is aangenomen dat mensen die reeds
cholesterolverlagende medicatie gebruikten, hiervoor
een indicatie hadden. Het was echter opvallend dat veel
behandelde patiënten niet rookten en geen diabetes
mellitus hadden. Met name bij vrouwen is het indicatie-
gebied voor cholesterolverlagers dan uiterst klein [10].
Mogelijk is er dus zowel bij mannen als met name bij
vrouwen sprake van overbehandeling. Overbehandeling
met antilipaemica is in de literatuur sporadisch eerder
beschreven [24].

oorzaken van ineffectieve behandeling
Belangrijke oorzaken voor een te hoge bloeddruk of

cholesterolwaarde ondanks medicamenteuze therapie
zijn suboptimale behandeling door arts en therapie-
ontrouw van de patiënt [25]. Daarnaast kan er sprake
zijn van behandelingsresistente hypertensie of is de
uitgangswaarde van het TC zo hoog dat de streefwaarde
met de bestaande cholesterolverlagende middelen niet
kan worden gehaald [26]. ‘Wittejashypertensie’ kan in
de praktijk ook een reden zijn waarom sommige
patiënten ondanks behandeling nog steeds een te hoge
bloeddruk hebben [4]. Suboptimale opsporing van
risicofactoren, het niet opvolgen van richtlijnen door
artsen en de keuze van de patiënt om geen geneesmiddel
te gebruiken, zijn belangrijke redenen waarom niet alle
voor behandeling in aanmerking komende mensen
behandeld worden.

Uit de meeste bevolkingsonderzoeken blijkt dat bij
vrouwen vaker de bloeddruk of het TC al eens
gecontroleerd was dan bij mannen [27]. In het
Peilstationproject (1987-1992) werd 54% van de gevallen
van hypertensie bij mannen door de huisarts ontdekt,
terwijl dit bij vrouwen 75% was. Echter, slechts 21% en
30% van de gevallen van een verhoogd cholesterol-
gehalte bij mannen respectievelijk vrouwen werd door
de huisarts ontdekt. De huisarts speelt dus een
belangrijke rol bij het opsporen van hypertensie, met
name bij vrouwen [25]. De belangrijkste verklaring
hiervoor is waarschijnlijk dat vrouwen vaker dan
mannen de huisarts bezoeken [28], waardoor de kans op
detectie en dus behandeling van hypertensie en hyper-
cholesterolemie hoger ligt dan bij mannen. Deze rol van
de huisarts in het opsporen van verhoogde bloeddruk
wordt benadrukt door de Herziene Richtlijn Hoge
Bloeddruk en de NHG-standaard Hypertensie [4, 21].

Geneesmiddelenkeuze

hypertensie
Omdat de meeste langetermijnstudies zijn uitge-

voerd met bètablokkers en thiazidediuretica, wordt in
de Herziene Richtlijn Hoge Bloeddruk aan deze
middelen de voorkeur gegeven bij de initiële
behandeling, mede vanwege de lage prijs van met name
diuretica. Recentelijk werd in het Nederlands Tijdschrift
voor Geneeskunde gesteld dat in het terugdringen van
cardiovasculaire complicaties bij hypertensie,
bloeddrukverlaging op zich belangrijker is dan het
medicament waarmee dit gebeurt [29].

Uit meta-analyses blijkt dat calciumantagonisten
waarschijnlijk minder efectief zijn dan thiazide-
diuretica, bètablokkers en ACE-remmers in de
preventie van myocardinfarct en hartfalen [30]. De
recentste meta-analyse, waarin ook de resultaten van de
onlangs afgeronde Antihypertensive and Lipid-
Lowering Treatment to prevent Heart Attack Trial
(ALLHAT) [31] en de tweede Australian National
Blood Pressure Study (ANBP2) [32] zijn verwerkt,
laten zien dat laaggedoseerde thiazidediuretica
efectiever zijn dan bètablokkers, calciumantagonisten
en ACE-remmers in het voorkomen van een groot aantal
cardiovasculaire complicaties [33]. Uit de ALLHAT-
trial was eerder al gebleken dat de alfablokker
doxasozine minder efectief was dan chloortalidon in de
preventie van hartfalen en beroerte [31]. Recentelijk
werd in de LIFE-studie een gunstig efect van losartan
ten opzichte van atenolol aangetoond [34]. Van de
angiotensine-2-receptorantagonisten type 1 is echter nog

onvoldoende bewijs beschikbaar om de plaats ten
opzichte van de andere klassen antihypertensiva te
bepalen. Laaggedoseerde thiazidediuretica blijven, op
basis van vele gerandomiseerde klinische onderzoeken
en meta-analyses, de therapie van eerste keus bij
ongecompliceerde hypertensie.

Verschil in efectiviteit van verschillende klassen
antihypertensiva tussen mannen en vrouwen is niet
goed onderzocht. De resultaten van de ANBP2-studie
waarin ACE-remmers werden vergeleken met
diuretica, lieten een mogelijk voordeel van ACE-
remmers zien in reductie van hart- en vaatziekten bij
mannen, maar niet bij vrouwen. Vanwege de
onzekerheid waarmee dergelijke subgroepanalyses
behept zijn, kunnen nog geen deGnitieve conclusies
getrokken worden over een mogelijk sekseverschil in
efectiviteit van ACE-remmers en diuretica.

Ofschoon geen verschillen in efectiviteit tussen
verschillende klassen antihypertensiva zijn aangetoond
bij mannen en vrouwen, verschilt het gebruik van het
type antihypertensivum voor mannen en vrouwen in de
meeste westerse landen. Vrouwen gebruiken vaker
diuretica terwijl mannen vaker bètablokkers, ACE-
remmers en calciumantagonisten gebruiken [17]. Deze
verschillen blijken niet verklaard te kunnen worden op
basis van aanwezige (contra)indicaties [35]. Mogelijk
spelen bij artsen andere overwegingen een rol.

Uit kwalitatief onderzoek waarin aan 12 huisartsen
een aantal stellingen werd voorgelegd, kwam bijvoor-
beeld naar voren dat 10 artsen enkeloedeem een
bijkomende reden vonden om een diureticum voor te
schrijven aan een hypertensieve vrouw [36].
Enkeloedeem komt waarschijnlijk vaker voor bij
vrouwen dan bij mannen [37], zodat hierin een
verklaring zou kunnen liggen voor het gevonden sekse-

Vrouwen gebruiken vaker diuretica 
terwijl mannen vaker bètablokkers, 

ACE-remmers en calciumantagonisten gebruiken



“penopauze is mythe”
Opvliegers, gebrek aan libido, depressie en dergelijke worden

niet veroorzaakt door hormonale veranderingen. De peno-

pauze is eigenlijk een mythe en de symptomen vinden hun

oorzaak vooral in luiheid en slechte leefgewoonten: roken,

drinken, te veel eten, enzovoort. Ook hebben factoren als

diabetes, hartziekte en depressie waarschijnlijk meer invloed

op het testosterongehalte dan ouder worden. Dat althans stelt

prof. J. McKinlay, verbonden aan de New England Research

Institutes in Watertown, Massachusetts.

McKinlay beschouwt hormoonsubstitutietherapie voor

mannen als niet meer dan een laakbare poging van de farma-

ceutische industrie om geld te verdienen aan de mythe van de

penopauze. Hij deed zijn uitspraken tijdens een recente

gezamenlijke conferentie in Aberdeen van de British Fertility

Society, de British Andrology Society en de Society for

Reproduction and Fertility, zo meldde BBC News Health op

17 juli 2003. McKinlay baseerde zich op een eigen analyse van

gegevens van de Massachusetts Male Ageing Study (MMAS),

waarbij 1700 mannen betrokken zijn geweest. De hormoon-

spiegels bij mannen nemen veel geleidelijker af dan bij

vrouwen, met ongeveer 1% per jaar, aldus McKinlay, die

ontkende dat er van een syndroom gesproken kan worden.

Wel krijgt ongeveer 5% van de mannen te maken met

hypogonadisme, maar dat houdt geen verband met het

bereiken van de middelbare leeftijd.
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verschil. Twee artsen waren van mening dat diuretica de
bloeddruk beter verlaagden bij vrouwen en dat
bètablokkers bij mannen een beter efect hadden. De
helft van de geïnterviewde artsen was het eens met de
stelling dat mannen een hoger absoluut risico op
coronaire hartziekten hebben dan vrouwen en dat dit
een reden was om eerder een bètablokker aan mannen
voor te schrijven dan aan vrouwen [36].

hypercholesterolemie
De grote gerandomiseerde studies naar de

efectiviteit van statinen hebben alleen of voornamelijk
mannen geïncludeerd [14, 15, 38-41]. De efectiviteit van
statinen bij mannen is derhalve onomstreden. Hoewel in
sommige trials geen efectiviteit van statinen bij
vrouwen werd aangetoond, blijkt uit een meta-analyse
dat deze efectiviteit er bij vrouwen wel is [11].

Besluit
Hypertensie en hypercholesterolemie komen met

name voor het 60ste levensjaar vaker voor bij mannen
dan bij vrouwen, maar met het toenemen van de leeftijd
nemen de verschillen sterk af. Meer vrouwen dan
mannen die in aanmerking komen voor medicamen-
teuze behandeling van hypertensie en hyper-
cholesterolemie, worden hiervoor behandeld. Eenmaal
behandeld voor hypertensie blijkt bij vrouwen de
bloeddruk beter onder controle te zijn dan bij mannen.
Vrouwen echter die medicamenteus behandeld worden
voor hypercholesterolemie, zijn minder vaak onder
controle dan mannen.

Zowel voor mannen als voor vrouwen is het van
belang de detectie en de behandeling van hypertensie en
hypercholesterolemie te verbeteren. Voor mannen en
vrouwen zijn thiazidediuretica de middelen van eerste
keus bij de behandeling van hypertensie. Bij de
behandeling van hypercholesterolemie zijn statinen
waarschijnlijk even efectief bij mannen als bij vrouwen
in de reductie van het risico op hart- en vaatziekten.

Aangezien hypertensie en hypercholesterolemie
vaak gezamenlijk voorkomen, is het van belang ook het
efect van de gelijktijdige behandeling van hypertensie
en hypercholesterolemie te onderzoeken. Recentelijk
werd in de ASCOT-trial aangetoond dat atorvastatine
bij mensen die tevens behandeld werden met antihyper-
tensiva, een additief efect had op het verminderen van
het risico op hart- en vaatziekten [42] ●
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