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Inhoud

• Risicoinschatting meer multifactorieel en lifetime-gebaseerd

• Evt calciumscore bij twijfel

• Behandeling 2e en 1e-lijn gelijk getrokken:

• Ook multifactorieel en gezonde leefstijl nog meer benadrukt

• “The lower LDL for longer, the better it is”, maar niet ten koste van alles

• Op maat behandelen: rekening houdend met therapie-benefit!

• Residual risk in de toekomst:

• Keuzes maken uit vele verschillende medicamenteuze opties:
cholesterolverlagers, anti-hypertensiva, anti-trombotica, anti-diabetica, anti-inflammatoire middelen

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuhertzpLUAhXJL1AKHdSWDNwQjRwIBw&url=https://www.fmtgezondheidszorg.nl/nvvc-wil-kloof-tussen-specialist-en-manager-dichten/&psig=AFQjCNHnosps-0QjMVFcx6btMRQRv9sfgA&ust=1496061854776702
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYqJuKz5LUAhUBaFAKHZZLCSEQjRwIBw&url=https://twitter.com/nhgnieuws&psig=AFQjCNH8_GCSIXVIHvGF9px1F5su6d6N8Q&ust=1496061906997328
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7_oXn0ZLUAhXPL1AKHandB_EQjRwIBw&url=https://internisten.nl/&psig=AFQjCNHE8VRiBxC5OfgmrImA4lvVRSCIZg&ust=1496062642272716
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp-4SN0pLUAhVLYlAKHfujBMgQjRwIBw&url=https://www.sintlucasandreasziekenhuis.nl/afdeling/neurologie&psig=AFQjCNHwj70abLRiOLq7IpBl-uLnNtgxEA&ust=1496062711649723
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjws4-q0pLUAhVIKFAKHTVkAnAQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/user/deHartstichting&psig=AFQjCNEmbOLRAEULRIVWS4dGVrY0d6NGww&ust=1496062783596101
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv55D20pLUAhXMbVAKHaJcAcEQjRwIBw&url=http://www.hartenvaatgroep.nl/&psig=AFQjCNFWX6EgyguDiYPGSmxC1nScslyu2g&ust=1496062938082188
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRl_2T05LUAhVSYlAKHavxBCAQjRwIBw&url=https://twitter.com/de_specialisten&psig=AFQjCNF7iWBDPQG6pOnTjyh_cBJhECmlJw&ust=1496063007519103


Concrete veranderingen tov 2012

• Indeling in matig of (erg) hoog risico, en dus niet echt meer primair of secundair

• Streefwaarden voor LDL en bloeddruk steeds lager

• Voor jongeren een relatieve risicotabel

• Voor ouderen verschil in beleid tussen vitaal en kwetsbaar



Concrete veranderingen tov 2012

CVRM 2012

• Primair

Behandeling bij >20% 10 jaarsrisico op sterfte 

aan HVZ vlgs Score-risicotabel

Bij DM en RA +15 jaar

• Secundair

Bij HVZ met in 1e lijn streven naar LDL<2.5mmol/l 

en in 2e lijn <1.8mmol/l

CVRM 2019

• Zeer hoog risico
HVZ, DM met orgaanschade of met additionele 

risicofactor, ernstige nierinsuff, >10% 10-jaars 

sterfterisico

Streven naar een LDL <1.8mmol/l en een tensie 

<130mmHg

• Hoog risico
DM zonder orgaanschade of additonele

risicofactor, FH, ernstige hypertensie 

(>180mmHg), matige nierinsuff, 5-10% 10-jaars 

sterfterisico

Streven naar een LDL <2.5mmol/l en een tensie 

<140mmHg

• Matig risico
<5% 10-jaars sterfterisico, jongeren met DM type 

1, familiaire belasting, obesitas, etc.

Streven naar een LDL <3.0mmo/l en een tensie 

<140mmHg





Risicoinschating individueel en lifetime

https://www.u-prevent.nl



Risicoinschatting modifying factors 

• Familieanamnese voor premature hart- of vaatziekte

• (niet) fatale hart&vaatzieke in een 1e graads mannelijk familielid <55 jaar

• (niet) fatale hart&vaatzieke in een 1e graads vrouwelijk familielid <65 jaar

• Psychosociale factoren

• Sociale klasse, stressniveau, bepaalde persoonlijkheidskenmerken en 

depressieve- of angststoornissen

• Coronaire kalkscore (bij beschikbaarheid en acceptabele kosten)

• Een CAC-score van >300 Agatstoneenheden of >75e percentiel voor leeftijd, 

geslacht en etniciteit wordt beschouwd als een verhoogd risico op 

hart&vaatziekten



Behandeling LDL erg hoog risico patient <70 jaar

• Streef naar een LDL‐C iig <1,8 mmol/l
• Start met hoge dosis statine en titreer op

• Voeg evt Ezetimibe toe

• Voeg PCSK9-inhibitie toe bij hooggeschat recidief CV-risico 

• Waarom?

• “The lower LDL for longer, the better it is”

• Weliswaar maar 1 cholesterolverlagende studie met titreren naar target (itt bij de 

anti-hypertensiva trials)

• Maar een streefwaarde is een makkelijke behandeltarget

• Gebaseerd op de ESC-guideline

• De nieuwe ACC/AHA guideline gaat ook weer terug naar deze streefwaarde



“The lower LDL for longer, the better it is”



“The lower LDL for longer, the better it is” 

zelfs bij ouderen met statines, behalve bij hartfalen en dialyse

Meta-analysis, Lancet 2019



“The lower LDL for longer, the better it is” met Ezetimibe

IMPROVE-IT: 

Ezetimibe 10mg +Simva 40mg vs Simva 40mg

Bereikt: LDL 1.38mmol/l vs 1.81mmol/l

Improve-It NEJM 2015



Casus CV-risico-winst met intensievere statine + Ezetimibe

SMART-REACH volgens U-Prevent



“The lower LDL for longer, the better it is” met PCSK9-inhibitie

Absoluut risico
reductie 2%
en dus NNT 50
na mediane follow
up van 26mnd

Fourier NEJM 2017 Odyssey Outcomes NEJM 2018

Absoluut risico

reductie 1.6%

en dus NNT 62.5

na mediane follow

up van 33.6mnd



“The lower LDL for longer, the better it is” ook op sterfte

Meta-analysis, Lancet 2019 Odyssey Outcomes NEJM 2018



Casus CV-risico-winst met 

intensievere statine + Ezetimibe + PCSK9-inhibitie

SMART-REACH



ACC/AHA-guideline 2013 -> 2018

->



“The lower LDL for longer, the better it is”

niet ten koste van alles

• Absolute risicoreductie van >2% in 10 jaar gedefinieerd als klinisch

relevant: NNT dus 50 in 10 jaar

• Bijwerkingen?

• Winst van LDL-reductie neemt toe in de tijd, maar kent een optimum

• 80.000euro per QALY (per gewonnen levensjaar dus)

• Vast bedrag aan kosten voor PCSK9-inhibitie afgesproken met 

minister in NL

Zolang dit bedrag niet is ‘opgemaakt’ daalt de prijs per 

voorgeschreven recept

Wsl nog ongeveer 80% van dit plafond verwijderd



Op maat behandelen: rekening houden met therapie-benefit!

“Hoe langer hoe beter” (“atherosclerose komt langzaam, en gaat langzaam”)

Fourier NEJM 2017 CTT Lancet 2010
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Op maat behandelen: rekening houden met therapie-benefit!

“Hoe hoger het uitgangs-LDL, hoe meer winst” 

Giugliano Lancet 2017



Fourier NEJM 2018

Op maat behandelen: rekening houden met therapie-benefit!

“Hoe hoger het uitgangs-risico, hoe meer winst” 

N
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Ideal HEART 2015

Op maat behandelen: rekening houden met therapie-benefit!

“Hoe hoger het uitgangs-risico, hoe meer winst” met statines
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Bonaca Circulation 2017

Op maat behandelen: rekening houden met therapie-benefit!
“Hoe hoger het uitgangs-risico, hoe meer winst” met PCSK9-inhibitie



Behandeling LDL bij erg hoog risico patient <70 jaar

• Streef naar een LDL‐C iig <1.8 mmol/l
• Leefstijl verbetering

• Start met hoge dosis statine en titreer op

• Voeg evt Ezetimibe toe

• Voeg evt PCSK9-inhibitie toe bij hoog geschat recidief CV-risico 



Behandeling LDL bij hoog risico patient <70 jaar

• Bij: 

-Een 10‐jaars hart‐en vaatziekte sterfterisico van 5‐10% [hoog risico]

-Diabetes mellitus

-Chronische matige nierschade (GFR 30-60)

-Hypertensie (>180mmHg systolisch of nog andere CV-risicofactor)

-Familiaire Hypercholesterolemie (TC >8 of genetisch aangetoond)

• Streef naar een LDL‐C iig <2.6 mmol/l, maar liever lager
• Leefstijl verbetering

• Start evt met hoge dosis statine en titreer op

• Voeg evt Ezetimibe toe

• PCSK9-inhibitie alleen bij FH en hoog geschat CV-risico vergoed



Behandeling LDL bij niet-kwetsbare (erg) hoog risico pat >70 jaar
oftewel bij hart&vaatziekten, en/of diabetes, en/of chronische nierinsufficientie

• Streef naar een LDL‐C iig <2.6 mmol/l, maar liever lager, zeker bij 

secundaire preventie
• Leefstijl verbetering

• Start evt met hoge dosis statine

• Voeg evt Ezetimibe toe

• PSCK9-inhibitie alleen bij uitzonderlijke vitaliteit

Gebaseerd op het addendum Ouderen en CVRM 2016



Behandeling LDL bij de kwetsbare patient >70 jaar

• Met hart&vaatziekten: 
• Overweeg een statine 

indien een voldoende hoog geschat resterende levensverwachting

Gebaseerd op het addendum Ouderen en CVRM 2016

• Zonder hart&vaatziekten: 
• Start geen statine meer



Afsluiten met een casus

• 63 jarige patiente met een erg hoog risico (status na myocardinfarct)

met een LDL van 2.0mmol/l 

middels Rosuvastatine 1dd40mg icm Ezetimibe

• Wie start nog PCSK9-inhibitie?

• En als ze een LDL van 2.5mmol/l zou hebben?

• En als ze ook nog diabete met perifeer vaatlijden zou zijn?

• De mate van (verdere) behandeling is dus afhankelijk van het 

Residual risk!

Penelope-studie



Patient “at risk”

Inflammation
? Lipiden

Trombose
Acetylsalicylzuur

Clopidogrel

Ticagrelor

Tijdsduur DAPT

(N)OAC

Combinatie NOAC en Acetyl

Diabetes
GLP1-inhibitie

SGLT2-inhibitie

LDL
Statines

Ezetrol

PCSK9-inhibitie

Lp(a)?

Remnants/Non-HDL
Visolie (Vascepa)

Superfibraat

Bempedoic acid

Residual risk inschatten!

Nadenken over welke behandeling (nog) de meeste benefit geeft!

Hypertensie
ACE-remmer/AngII-blocker

Ca-antagonist

Thiazidediureticum

Beta-blocker

Spironolacton

Alfa-blokker

HDL?



Conclusies en take home messages

• Inschatten residual risk!

• Veel verschillende CVRM-medicamenten!

• Keuzes maken. De eerst klap is een daalder waard!

• Altijd eerst life-style optimaliseren!



Conclusies en take home messages

• Wat betreft LDL: The longer the lower LDL, the better!

• Altijd eerst statine-behandeling optimaliseren

(iig 3 verschillende statines en 1 in de laagste dosering)

• Altijd Ezetimibe proberen toe te voegen indien

maximaal verdraagbare statine-behandeling niet

volstaat

• PCSK9-inhibitie: indien een hooggeschat recidief CV-risico en

indien maximaal verdraagbare orale lipidenverlagende therapie niet

volstaat


