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De nieuwe richtlijn CVRM – wat zijn de 
wijzigingen? 
Dr. Fabrice Martens – Deventer Ziekenhuis 

Dr. Fabrice Martens zat namens cardiologen in de 
richtlijncommissie van de nieuwe nationale Richtlijn_
CVRM [1]. Vanuit die rol ging hij in op enkele nieuwe 
zaken, om uit te leggen waarom gekozen is voor wat er 
nu in staat. Globaal is een beweging gaande weg van 
kookboekgeneeskunde. Behandeling in de eerste en 
tweede lijn zijn meer gelijk getrokken. Gezonde leefstijl 
wordt nog meer benadrukt dan voorheen.

Streefwaarden voor LDL-c en bloeddruk zijn lager dan 
voorheen

Concrete veranderingen ten opzichte van de versie uit 
2012 zijn dat de richtlijn niet meer spreekt over primaire 
of secundaire preventie. In plaats daarvan staat het CV 
risico centraal, waarbij drie niveaus (laag tot matig, hoog, 
zeer hoog) met kleurcodering worden aangegeven. 
Behandelkeuzes moeten worden gemaakt op basis van 
multifactoriële risicoschatting en risicoschatting is vanaf 
nu lifetime-gebaseerd. Voor jongeren is een relatief-
risicotabel geïncludeerd. Ook is het advies voor ouderen 
verfijnd; het beleid verschilt voor vitale en kwetsbare 
ouderen. Verder is er aandacht voor factoren die de risico-
inschatting verder beïnvloeden: familieanamnese van 
premature hart- en vaatziekte, psychosociale factoren en 
coronaire calciumscore.

Streefwaarden voor LDL-c en bloeddruk zijn lager dan 
voorheen. Ondanks dat lipidenverlagende behandeling 
nooit in een gerandomiseerde klinische trial (RCT) is 
getitreerd naar bepaalde streefwaarden, geldt wel 

Prof. dr. Wouter Jukema opende de dag als één van de voorzitters van de 5e Nationale 
Lipidendag. Hij stelde dat er genoeg te bespreken was naar aanleiding van een 
recente aflevering van het tv-programma Radar, waarin de aanbevolen LDL-c waarden 
in de nieuwe richtlijn cardiovasculair risicomanagement (CVRM) onder de loep werden 
genomen. Naast wijzigingen in de nieuwe richtlijn CVRM, werden nieuwe ontwikkelingen 
in de lipidenwereld besproken en in klinisch perspectief geplaatst.
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dat een lager LDL-c niveau minder events oplevert. 
Gebruikte behandeltargets zijn geëxtrapoleerd op basis 
van verschillende soorten bewijsvoering. Dat lager LDL-c 
beter is, geldt ook voor ouderen die statines krijgen. 
Uitzonderingen hierop zijn patiënten met hartfalen en bij 
dialyse [2].
De mantra is weliswaar ‘the lower LDL for longer, 
the better’ [3], maar niet ten koste van alles; op maat 
behandelen staat voorop. Hierbij moet rekening 
gehouden worden met het te verwachten voordeel 
van een behandeling voor een individuele patiënt. Een 
absolute risicoreductie van >2% in 10 jaar wordt gezien 
als klinisch relevant. Dit is natuurlijk discutabel, en moet 
gezien worden in het licht van bijwerkingen. Meer winst 
kan behaald worden bij hogere uitgangs-LDL-waarden [4] 
en een hoger uitgangsrisico [5, 6]. 
Op basis van deze afwegingen zijn LDL-c streefwaarden 
geformuleerd voor de verschillende risicogroepen 
boven of onder de leeftijdgrens van 70 jaar, met 
daarbij advies voor behandelstappen. Daarna moet 
het residueel risico worden ingeschat. Hiertoe kunnen 
verschillende medicamenteuze opties worden overwogen: 
antihypertensiva, antistolling, antidiabetica, middelen 
die werken op verschillende lipoproteïnes en mogelijk 
anti-inflammatoire middelen. Per patiënt moet worden 
overwogen welke initiële behandeling, na optimalisatie 
van leefstijl, de meeste gezondheidswinst geeft. 
Vervolgens moet de focus gaan naar in welk domein het 
meeste additionele voordeel behaald kan worden.
U-Prevent [7] is een gratis online tool waarmee lifetime-
risico en behandeleffecten voor een individu kunnen 
worden geschat, die kan helpen bij behandelkeuzes op 
basis van te behalen winst. Dr. Jannick Dorresteijn weidde 
hier later over uit. Met een casus liet Martens zien dat met 
intensivering van lipidenverlagende behandeling meer 
gezondheidswinst te behalen valt.

Triglyceriden en hart- en vaatziekten: is er 
een relatie? 
Dr. Jeanine Roeters van Lennep – Erasmus MC, Rotterdam

In lipidenland zijn remnant-cholesterol en triglyceriden 
(TG) volgens dr. Jeanine Roeters van Lennep ‘the next 
big thing’. Met heldere figuren scheen ze haar licht op 
eigenschappen van verscheidene lipoproteïnen die 
TG vervoeren in het complexe lipidenmetabolisme. In 
de darm ontstaan uit voedsel chylomicronen, die als 
chylomicron remnant (CR) naar de lever gaan en daar 
omgezet worden in VLDL en lipoproteïne(a) [Lp(a)]. 
Chylomicronen, CR’s, VLDL en VLDL remnants zijn TG-
rijke deeltjes. Chylomicronen en grote VLDL-deeltjes 
passeren de vaatwand niet en zijn niet atherogeen. 
Daarentegen zijn HDL, LDL, Lp(a), IDL en CR’s en small 
VLDL wel atherogeen [8]. 

Mendeliaanse randomisatiestudies maken het mogelijk 
de relatie tussen genetisch bepaalde blootstelling aan 
een lipoproteïne en een eindpunt te onderzoeken, met 
zoveel mogelijk uitsluiting van confounding. Hierbij wordt 
gekeken naar een genetische variant die geassocieerd is 
met een risicofactor voor een bepaalde uitkomst. Dit kan 
in een vroeg stadium van onderzoek naar een specifiek 
deeltje inzicht geven of er sprake lijkt van een oorzakelijk 
verband. Met een Mendeliaanse randomisatiestudie is 
aangetoond dat genetische varianten van APOA5 die tot 
hogere TG-niveaus leiden, ook geassocieerd zijn met 
hoger risico op myocardinfarct (MI). De bevindingen zijn 
consistent met een causaal verband tussen verhoogde 
niveaus van remnant cholesterol bij hypertriglyceridemie 
(HRTG) en hoger risico op MI [9]. 
Er zijn genetische varianten bekend die TG-niveaus en 
het risico op coronair vaatlijden (CAD) beïnvloeden, door 
bijvoorbeeld een effect op lipoproteïne lipase (LPL)-
activiteit. LPL hydrolyseert TG-rijke deeltjes. Het APOA5-
eiwit zorgt samen met ApoC-II dat TG-rijke deeltjes 
binden aan een LPL-dimeer. Loss-of-function varianten 
van LPL en APOA5 verlagen LPL-activiteit, met als gevolg 
hogere TG-niveaus en een hoger CAD-risico. Er zijn ook 
genetische varianten met het omgekeerde effect, namelijk 
hogere LPL-activiteit. ApoC3 remt normaalgesproken 
LPL-activiteit. Het is inmiddels aangetoond dat loss-of-
function mutaties in APOC3 geassocieerd zijn met lage 
TG-niveaus, evenals een lager risico op ischemische 
CVD [10]. Met ANGPTL4 loss-of-function mutaties wordt 
hetzelfde gezien [11]. Van LPL zelf is beschreven dat een 
gain-of-function variant geassocieerd is met een lager 
risico op CAD. 

Het mechanisme is duidelijk, maar wat kunnen we ermee? 
Momenteel is een antisense molecuul gericht tegen 
APOC3 in ontwikkeling, dat LPL-activiteit stimuleert, met 
als gevolg dat TG-niveaus dalen. Er moet nog worden 
vastgesteld of dit effect heeft op klinische eindpunten. 
Ook zijn antilichamen gericht tegen ANGPTL4 ontwikkeld 
met hetzelfde effect. 

REDUCE-IT is de eerste moderne trial die heeft 
aangetoond dat TG-verlaging hart- en vaatziekten 
vermindert

Er is nu al een middel beschikbaar waarmee 
triglyceridenniveaus verlaagd kunnen worden. De 
placebo-gecontroleerde REDUCE-IT trial liet spectaculaire 
resultaten zien met tweemaal daags 2 g icosapent 
ethyl, een visolieproduct, in 8000 mensen met nuchtere 
TG van 1.52-5.63 mmol/L, LDL-c van 1-2.6 mmol/L en 
met CVD of diabetes en andere risicofactoren, die al 
statinebehandeling kregen. Tijdens een mediane follow-
up van 4.9 jaar (max 6.2 jaar) werd 25% daling van het 
primaire eindpunt (CV sterfte, niet-fataal MI, niet-fatale 
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stroke, coronaire revascularisatie en instabiele angina) 
gezien (17.2% vs. 22.0%). Voor het primaire eindpunt was 
number needed to treat (NNT) 21, en voor alleen harde 
eindpunten (CV sterfte, niet-fataal MI of stroke) was NNT 
28 [12]. Roeters van Lennep noemde dit een grote stap 
ten opzichte van eerdere visolieproducten. Gebruik van 
visolie is verre van ideaal omdat gebruikers naar vis 
ruiken, en bovendien lieten studies alleen voordeel zien 
vóór de statinestudies. REDUCE-IT is daarom de eerste 
moderne trial die heeft aangetoond dat TG-verlaging CVD 
vermindert. 
Mogelijk heeft icosapent ethyl ook invloed op andere 
processen; er wordt gesuggereerd dat het ook CRP 
verlaagt en invloed heeft op membraanstabilisatie. Meer 
studies zijn in aantocht om de effecten van icosapent 
ethyl op harde eindpunten te evalueren: RESPECT-
EPA (secundaire preventietrial in Japanse populatie), 
EVAPORATE (effect op plaque) en STRENGTH (effect 
op MACE, icosapent ethyl plus statine). In het kader van 
residueel risico behandelen mogen TG’s dus ook zeker 
niet vergeten worden. 

Postprandiaal lipidenmetabolisme: diag-
nostische en therapeutische consequen-
ties 
Dr. Manuel Castro Cabezas – Franciscus Gasthuis & Vliet-
land, Rotterdam

Hoge TG niveaus zijn klinisch relevant omdat TG-waarden 
>6 mmol/L een verhoogd risico geven op pancreatitis, 
en geassocieerd zijn met hoger risico op CVD en type 2 
diabetes (T2DM). Ook is hoog TG een risicofactor voor 
microvasculaire complicaties bij DM, zoals neuropathie 
[13]. Dr. Manuel Castro Cabezas memoreerde dat 
30 jaar geleden data niet gepubliceerd werden als 
lipidenmetingen niet nuchter waren gemeten. Nu is dat 
gelukkig anders. Richtlijnen bevestigen inmiddels dat 
lipidenspectrumbepaling niet meer nuchter hoeft. 
Copenhagen City Heart Study data lieten zien dat bij 
hogere niveaus van niet-nuchtere TG de risico’s op MI, 
ischemische hartziekte en totale sterfte toenemen [14]. En 
data uit de Women’s Health studie toonden aan dat niet-
nuchtere TG niveaus geassocieerd waren met incidente 
CV events, onafhankelijk van traditionele risicofactoren, 
andere lipidenwaarden en markers van insulineresistentie, 
terwijl nuchtere TG-waarden geen goede, onafhankelijke 
relatie lieten zien [15]. Dit riep de vraag op of eerdere 
studies naar TG-verlagende medicatie mogelijk in de 
verkeerde studiepopulaties zijn uitgevoerd, omdat inclusie 
werd gebaseerd op nuchtere waarden. 
Overigens werd al in 1956 gepubliceerd dat postprandiale 
lipemie geassocieerd is met atherosclerose [16]. Diverse 
studies hebben in de loop van de tijd aangetoond dat 
dit verband ook geldt in normolipidemische individuen. 

Er is veel onderzoek gedaan naar mogelijke atherogene 
mechanismen in HRTG. Chylomicronen remnants blijken 
gemakkelijker de vaatwand in te gaan en langer te blijven 
zitten dan LDL, zoals werd aangetoond in arteriën van 
konijnen. Hierdoor kunnen gemakkelijker schuimcellen 
vormen. Castro Cabezas heeft veel onderzoek gedaan 
naar postprandiale inflammatie; de gedachte was dat 
dit tot atherosclerose kon leiden. Inmiddels twijfelt hij of 
dit laatste klopt, aangezien postprandiale inflammatie 
een fysiologisch proces is dat ook bij gezonde mensen 
voorkomt. 

Ondanks dat hoog TG een risicofactor is, zijn er geen 
RCT’s die hebben laten zien dat het verminderen van 
postprandiale lipemie klinische uitkomsten verbetert 

Welke normaalwaarden gelden bij niet-nuchter meten? 
Waarschijnlijk is onder de 3 mmol/L redelijk acceptabel 
voor in Nederland; boven de 3 mmol/L is er waarschijnlijk 
iets aan de hand. Mannen zitten hoger dan vrouwen; 
het 75e percentiel van plasma-TG 3 uur na de lunch in 
mannen is 2.3 mmol/L (nuchter: 1.4 mmol/L) en in vrouwen 
1.5 mmol/L (nuchter: 1.3 mmol/L) in een Nederlandse 
studie [18]. Kijkend naar groepen met CV risicofactoren, 
verdwijnen de man-vrouwverschillen; de profielen van 
vrouwen gaan meer op die van mannen lijken. Vrouwen 
met CAD laten echter nog hogere TG-waarden zien dan 
mannen met CAD. 
Ondanks de sterke aanwijzingen dat een hoog TG-niveau 
een risicofactor is, zijn er geen RCT’s die hebben laten 
zien dat het verminderen van postprandiale lipemie 
klinische uitkomsten verbetert. Dit is een gevolg van 
het feit dat er geen specifieke interventies zijn die 
postprandiale lipemie verminderen. Bestaande middelen 
die dit effect hebben, beïnvloeden ook LDL-c in grote 
mate. 
Totdat er specifieke middelen beschikbaar zijn, kan het 
helpen om een Mediterraan en koolhydraatarm dieet te 
adviseren, evenals een leefstijl met genoeg beweging, 
afvallen en minder alcoholconsumptie. Visolie (>3 gram 
per dag) kan helpen, en als medicamenteuze interventies 
zijn fibraten en nicotinezuur te overwegen en eventueel 
statines en PCSK9-remmers. Ook is een medium-chain-
triglyceriden (MCT) dieet een optie. Er is gentherapie voor 
het LPL-gen, in geval van een deficiëntie. Dit zijn adviezen 
van de Spanish Atherosclerosis Society. 
Van simvastatine is aangetoond dat behandeling de 
dagprofielen van triglyceridemie kan normaliseren in 
normolipidemische CAD patiënten. Ditzelfde is getest 
met rosuvastatine in mensen met premature CAD 
met HRTG op baseline: bij hen werd normalisatie niet 
helemaal bereikt [19]. Het effect van PCSK9-remming 
wordt ook onderzocht. De effectiviteit van diverse 
mogelijke therapeutische strategieën, waaronder 
antisense oligonucleotiden gericht tegen ApoC3 mRNA, 
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een monoklonaal antilichaam gericht tegen ANGPTL3 
en ApoA5 suppletie gentherapie, worden momenteel 
verkend.

Lp(a) en PCSK9-remming: een nieuwe op-
tie voor het verlagen van CV risico? 
Prof. dr. Wouter Jukema – LUMC

Prof. dr. Wouter Jukema gaf een korte introductie 
over Lp(a): een LDL-achtig partikel met het specifieke 
apolipoproteïne(a) (apo[a]) dat covalent gebonden is aan 
het apo[B] van het LDL-deeltje. Plasma Lp(a)-waarden 
worden grotendeels genetisch bepaald door het LPA-
gen. Polymorfismen in de apo(a)-staart, die het gevolg 
zijn van een variërend aantal “kringle IV” herhalingen in 
het LPA-gen, bepalen de grootte van Lp(a). De grootte is 
omgekeerd gecorreleerd aan plasma Lp(a)-concentraties 
en CV risico. Lp(a) bestaat uit cholesterol en remt de 
secretie van het eiwit tissue plasminogeen activator 
(tPA), dat betrokken is bij de afbraak van bloedstolsels. 
Deze eigenschappen maken Lp(a) zowel atherogeen als 
protrombotisch. Daarnaast heeft dit LDL-achtige partikel 
ook pro-inflammatoire en pro-oxidante eigenschappen. 
Lp(a) is in populatiestudies geassocieerd met coronaire 
hartziekte (CHD) en aortastenose. Een Mendeliaanse 
randomisatiestudie suggereert dat Lp(a) waarschijnlijk 
een causale risicofactor is voor CHD [20]. Verschillende 
medicatieklassen, waaronder PCSK9-remmers, blijken 
Lp(a)-waarden te kunnen verlagen. Er zijn echter nog 
maar weinig data die farmacologische verlaging van Lp(a) 
verbinden aan reductie van CV events. 

Wanneer totaal cholesterol wordt gemeten, wordt ook 
het cholesterol in Lp(a) (Lp[a]-c) gemeten. Daarnaast is 
het lastig om Lp(a)-waarden te meten, omdat de staart 
in lengte varieert en daarmee de massa ook verschilt 
per isovorm. De massa van Lp(a) zegt niets over de 
hoeveelheid cholesterol in dit deeltje en een correctie 
voor staartlengte is daarom cruciaal. 
De relatieve bijdrage van Lp(a)-c verlaging aan CV 
risicoreductie is lastig te beoordelen. Toch deden de 
onderzoekers van de ODYSSEY Outcomes [21] en 
FOURIER [22] trial een poging inzicht te krijgen in wat 
er met Lp(a) niveaus gebeurde na behandeling met 
PCSK9-remmers. De methode verschilde tussen de 
studies. De FOURIER trial onderzocht evolocumab 
in hoogrisicopatiënten die al met statines behandeld 
werden. Lp(a)-waarden werden op baseline en in week 
12 en 48 gemeten. Baseline Lp(a)-waarden zijn niet 
normaal verdeeld in de studiepopulatie: er zijn maar 
weinig mensen met een hoog niveau. Daarom werden 
deelnemers ingedeeld in kwartielen voor Lp(a)-waarden: 
Q1 <14 nM, Q2 14-37 nM, Q3 38-165 nM, Q4 >165 nM. 
De FOURIER resultaten doen vermoeden dat in de 

placebogroep hoge Lp(a)-concentraties (Q4) met name 
een effect hebben op MI (HR adj: 1.31, 95%CI: 1.04-1.66), 
en minder op stroke en coronaire sterfte. Behandeling 
met evolocumab resulteerde in een absolute (11 nmol/L) 
en relatieve (26.9%) mediane reductie in Lp(a)-waarden 
na 48 weken. Kijkend naar de kwartielen, blijkt dat de 
absolute reductie groter is in diegenen met hogere Lp(a)-
baselinewaarden. Deze trend is niet te zien bij de relatieve 
reductie, hetgeen logisch is gezien de asymmetrische 
verdeling van Lp(a)-waarden in de populatie. Interpretatie 
van deze resultaten is echter lastig, omdat PCSK9-
remmers zowel LDL-c als Lp(a)-c verlagen.
De effectiviteit van evolocumab vs. placebo op CV 
sterfte, MI of stroke is niet significant verschillend tussen 
diegenen met baseline Lp(a)-waarden >mediaan en 
≤mediaan. Wederom is dit mogelijk te verklaren door 
het feit dat evolocumab ook LDL-c verlaagt. Kijkend naar 
behaalde Lp(a)- en LDL-c-waarden, hebben diegenen 
met waarden van beide deeltjes <mediaan het laagste 
CV risico (6.57%) in vergelijking met personen met LDL-c 
(8.45%), Lp(a) (7.88%) of beide waarden (9.43%) boven de 
mediaan.

De data doen vermoeden dat hoe hoger het Lp(a)-
niveau, hoe groter het aandeel van Lp(a)-verlaging in 
MACE risicoreductie

De ODYSSEY Outcomes evalueerde alirocumab 
in patiënten met een recent ACS en LDL-c ≥70 mg/
dL ondanks intensieve of maximaal verdraagbare 
statinebehandeling. Alirocumabconcentraties werden 
aangepast om streefwaarden van LDL-c 25-50 mg/
dL te behalen. De ODYSSEY Outcomes onderzoekers 
deden een mathematische poging om het effect van 
alirocumab op LDL-c en Lp(a) uit elkaar te trekken. Lp(a) 
werd gemeten met geautomatiseerde nefelometrie in mg/
dL (deze waarden zijn niet te vergelijken met de waarden 
in FOURIER), LDL-c met Friedewald of bèta-kwantificatie 
waarbij LDL-c bestond uit gecorrigeerd LDL-c (LDL-c [corr]) 
en Lp(a)-c, met LDL-c [corr] gedefinieerd als LDL-c – 0.3 x 
Lp(a)-massa [23].
In patiënten behandeld met placebo, voorspelden 
baseline Lp(a)-waarden het risico op majeure nadelige 
cardiovasculaire events (MACE), en op CHD sterfte en 
niet-fataal MI. Wederom werd geen duidelijke relatie 
tussen baseline Lp(a) en stroke, CV sterfte en sterfte 
door alle oorzaken gezien. In de alirocumabgroep werd 
opnieuw een groter behandeleffect op MACE gezien in 
diegenen met hogere baseline Lp(a)-concentraties (Q4: 
-2,1%, Q3: -2.3%, Q2: 1.4%, Q1: 0.4%, P-interactie=0.0011). 
Baseline Lp(a)-waarden voorspelden de absolute 
verandering in Lp(a) met PCSK9-remming, in de zin dat 
bij een hogere baselineconcentratie een grotere daling 
gezien wordt. Baseline Lp(a) voorspelden echter niet de 
verandering van LDL-c waarden. 
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De onderzoekers verkenden wat de relatieve waarde is 
van de LDL-c verlaging en van de Lp(a) verlaging, in relatie 
tot klinische uitkomsten (eerste MACE event, en totale CV 
events en sterfte door alle oorzaken). Uit de resultaten 
bleek dat verandering in Lp(a) risico op MACE voorspelt, 
onafhankelijk van LDL-c gecorrigeerd voor baseline Lp(a)
[corr]. De data suggereren dat bij 1 mg/dL reductie in Lp(a) 
de relatieve risicoreductie voor MACE 0.6% is, terwijl dit 
bij 20 mg/dL al 11.0% is. Opnieuw bleek dat het grootste 
voordeel met PCSK9-remming behaald wordt in diegenen 
met hogere baseline Lp(a)-waarden. De data doen 
vermoeden dat hoe hoger het Lp(a)-niveau, hoe groter het 
aandeel van Lp(a)-verlaging in MACE risicoreductie. In het 
75e percentiel van ODYSSEY-deelnemers kon 27% van 
het effect van PCSK9-remming worden toegeschreven 
aan veranderingen in Lp(a)-waarden en 73% aan LDL-c 
[corr]. 
Jukema concludeerde dat verlaging van zowel Lp(a) als 
LDL-c [corr] met alirocumab onafhankelijk bijdraagt aan 
reductie in MACE en totale CV events, maar reductie 
in LDL-c [corr] blijft nog de dominante factor voor 
eventreductie.

Het voorspellen van individuele lifetime 
benefit van lipidenbehandeling 
Dr. Jannick Dorresteijn – UMC Utrecht 

Een probleem bij risicovoorspellingen is resultaten van 
wetenschappelijk onderzoek vertalen naar de individuele 
patiënt. Vaak vormt één enkele hazard ratio (HR) de 
basis voor therapie bij een groep patiënten, maar deze 
risicovoorspelling geeft geen goede weerspiegeling 
van de werkelijkheid. De HR houdt geen rekening 
met de individuele variabiliteit in respons op therapie: 
de ene patiënt zal namelijk meer baat hebben bij een 
specifieke therapie dan de andere. Voor CVRM kunnen 
de volgende middelen worden ingezet: bloedverdunners, 
lipiden-, bloeddruk- en glucoseverlagers. Dat roept de 
vraag op welk middel goed is voor welke patiënt, in 
welke dosis en/of in combinatie met andere middelen, 
en welke streefwaarde relevant is voor de patiënt. Een 
uitgangspunt bij deze behandelbesluiten is een afweging 
van individuele kosten en baten. 

De oude richtlijn CVRM ging nog uit van ‘one-size-fits-
all’, terwijl we nu weten dat elke individuele patiënt een 
behandeling op maat nodig heeft

Vier factoren beïnvloeden het behandeleffect: het 
uitgangsrisico, risicofactoren voor dit risico, effectiviteit 
van medicatie en competing risks. Voorheen werd een 
behandeling geselecteerd aan de hand van de SCORE-
risicotabel. Met deze tabel wordt het 10-jaarsrisico op CVD 
voorspeld voor gezonde mensen, waarbij een hoog risico 

met rood is aangegeven. Een zeer hoog risico suggereert 
dat mensen die in dit deel van de tabel vallen, veel baat 
hebben bij preventieve medicatie. Ook ouderen >65 jaar 
vallen in de rode zone, terwijl zeker niet alle ouderen 
baat hebben bij therapie. Een ander probleem van deze 
tabel is dat jongeren in het groene gebied vallen, terwijl 
deze groep weliswaar vaak een laag 10-jaarsrisico heeft, 
maar doorgaans geen laag lifetime risico. Ook nu nog 
wordt in de huidige ESC CV preventierichtlijn [24] het 
‘one-size-fits-all’ model gehanteerd voor vaatpatiënten en 
diabeten, terwijl we inmiddels weten dat elke individuele 
patiënt een behandeling op maat nodig heeft, benadrukte 
Dorresteijn.

Als blijkt dat de patiënt baat kan hebben bij behandeling, 
kan de calculator U-Prevent (http://U-prevent.com) 
uitkomst bieden, een beslisondersteunend algoritme dat 
het lifetime behandeleffect voorspelt voor individuen en 
een basis kan vormen bij gesprekken en besluitvorming 
met de patiënt.
Dorresteijn presenteerde eerst methodologische 
ontwikkelingen onderliggend aan U-Prevent [26], voordat 
hij een rondleiding door de online tool gaf. Het model 
voorspelt het risico op lange termijn, dat verder gaat 
dan de follow-up in studies. Hierbij wordt ook rekening 
gehouden met competing risks. Het lifetime model is geen 
extrapolatie van bestaande modellen, maar omvat een 
statistische manipulatie door leeftijd als tijdsas te nemen 
[25,26]. Het lifetime behandeleffect kan worden uitgedrukt 
in gewonnen vaatziektevrije levensjaren, wat het verschil 
in mediane overleving met en zonder behandeling 
inhoudt. Dit kan onder andere bij jongere patiënten inzicht 
geven in het nut van behandeling, aangezien het lifetime 
behandeleffect groter is als op jongere leeftijd gestart 
wordt [25]. Bij ouderen daarentegen kan het model 
aangeven wanneer preventieve behandeling minder 
zinvol is. U-Prevent bevat verschillende modellen voor 
specifieke patiëntgroepen. Het SMART-REACH model 
[27] is bedoeld voor vaatpatiënten, het DIAL model [28] 
voor diabetespatiënten en het LIFE-CVD model [29] voor 
gezonde personen. 
De beslisboom van de ESC kan helpen bij het selecteren 
van de juiste rekentool voor een patiënt en ook U-Prevent 
(vooralsnog het best te gebruiken op een desktop 
computer) bevat een keuzetool voor de beschikbare 
calculatoren.

Update genetische diagnostiek: wat is de 
opbrengst? 
Dr. ir. Joep Defesche – Amsterdam UMC, locatie AMC

De gouden standaard in genetische diagnostiek is 
Sanger sequencing, waarbij een stukje DNA uit een gen 
gesequenced wordt. Bij next generation sequencing kan 
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het hele genoom in één keer worden bekeken. Hiervoor 
wordt het DNA in tienduizenden stukjes gebroken en 
wordt er aan de uiteinden een stukje DNA gezet als 
beginpunt van de sequencing reactie. Wanneer er ook 
nog ‘barcodes’ worden toegevoegd is er terug te voeren 
van welke persoon het stukje DNA komt. Met de capture 
techniek kan door middel van hybridisatie een selectie 
worden gemaakt van alle stukjes DNA en dus een 
definitie gevormd worden van genen die gesequenced 
moeten worden. Met next generation sequencing kunnen 
een groot aantal DNA fragmenten van honderdtallen 
genen van heel veel patiënten tegelijkertijd gesequenced 
worden. 
Het genpanel in het dyslipidemie pakket in de Amsterdam 
Centers bestaat uit 29 genen (met 400-700 varianten), 
waarvan bekend is dat ze betrokken kunnen zijn bij 
lipidenaandoeningen. Er is geen panel voor verschillende 
lipidenaandoeningen; het hele pakket wordt toegepast op 
alle aanvragen. 

Defesche presenteerde de resultaten van de aanvragen 
voor lipidendiagnostiek die verwerkt zijn met next 
generation sequencing de afgelopen 2 jaar. Van de 4227 
aanvragen was de helft van de aanvragen negatief. Na 
uitsluiten van diegenen die positief waren voor het statine-
intolerantie gen (SLCO1B1), was ongeveer een derde 
positief voor een pathogene variant (1363 patiënten). Een 
heel klein aantal was positief voor 2 (168 aanvragen) of 
3 (11 aanvragen) varianten. Hij liet een verdeling zien van 
positieve uitslagen; het meest voorkomend zijn varianten 
in LDLR- (34%) en LPL- (28%) genen. Wanneer werd 
gekeken naar positieve uitslagen per dyslipidemie, waren 
familiaire hypercholesterolemie (FH) (680 uitslagen) en 
HRTG (623 uitslagen) het meest voorkomend. Er waren 
55 uitslagen met copy number variatie, met deleties of 
duplicaties van een groot deel van een gen, wat vaak een 
duidelijk, ernstig fenotype geeft. Het merendeel bestond 
uit copy number variaties in het LDLR-gen (38 aanvragen).

Vaak worden genetische testen aangevraagd om 
erfelijkheid uit te sluiten

Er werden 3620 aanvragen gedaan voor patiënten met 
een indicatie voor FH, waarbij 71% negatief was en slechts 
18% daadwerkelijk FH had. Van alle aanvragen waren 1052 
positief voor pathogene varianten. Voor de meerderheid 
werd een variant in FH pathogenen gevonden, maar 32% 
had een variant in TG pathogenen (50% daarvan in het 
LPL-gen), wat feitelijk dus HRTG is. Defesche vond het 
opvallend dat er ook (dominante) varianten in het ApoE-
gen werden gevonden. 

Er werden 229 aanvragen gedaan voor patiënten 
met een indicatie voor HRTG. De helft was wild-type, 
41% had daadwerkelijk HRTG en 2% had HC. Van alle 

aanvragen hadden 55 varianten in het LPL-gen of 
genen betrokken bij HDL metabolisme. Het overgrote 
deel (84.6%) had varianten in HRTG-genen. Er werden 
63 aanvragen gedaan voor indicaties voor familiaire 
dysbetalipoproteïnemie (FD). De helft was wild-type, 
12% had echt FD en de meeste pathogene varianten 
kwamen voor in APOE- en LPL-genen. Er werden ook 
een paar positieve uitslagen gevonden voor LDLR-
varianten. Uiteindelijk bleek 22% HRTG te hebben, 8% 
HC en 5% afwijkingen in het HDL metabolisme. Er werden 
155 aanvragen gedaan voor indicaties voor familiaire 
alfalipoproteïnemie (HOALP), waarvan de helft negatief 
was, 24% echt HOALP had, 18% HRTG en 7% HC. 
Defesche concludeerde dat er meestal geen genetische 
oorzaken zijn voor dyslipidemie, gedeeltelijk is 
dyslipidemie secundair. Vaak worden genetische testen 
aangevraagd om erfelijkheid uit te sluiten. Het lijkt erop 
dat genetische dyslipidemieën elkaar klinisch overlappen 
of elkaar imiteren, en Defesche vroeg zich af of er daarom 
revisie in de klinische diagnostiek nodig is. En wat is 
de oorzaak van de overlapping? Hij opperde dat dit 
waarschijnlijk komt omdat alles met elkaar verbonden is.

NAFLD-NASH, een vet probleem? 
Dr. Onno Holleboom – Amsterdam UMC, locatie AMC

Er is de laatste jaren meer aandacht voor niet-
alcoholische vetleverziekte (NAFLD) en de progressieve 
vorm van steatohepatitis (NASH). Het komt meer voor 
door samenhang met obesitas en diabetes en door een 
oudere populatie. Dr. Holleboom legde het beloop van 
deze ziekte uit. Het begint met geïsoleerde steatose, wat 
verder kan ontwikkelen tot NASH (giftig vet) en kan leiden 
tot fibrose of necrose en uiteindelijk cirrose [30]. 

Mogelijk is NAFLD een verkeerde term, en zou 
‘cardiometabole leverziekte’ de lading meer dekken

Met een tijdlijn gaf Holleboom de progressie van 
onderzoek naar NASH aan; in 1981 werd de term NASH 
toegekend aan steatohepatitis in niet-drinkers. Sinds 2018 
is NASH in de Verenigde Staten de eerste indicatie voor 
een levertransplantatie. De prevalentie van NAFLD is erg 
hoog [31]; in de VS hebben 64 miljoen mensen NAFLD, in 
Europa 52 miljoen, en in China wordt een sterke toename 
gezien in het aantal personen met NAFLD. De Rotterdam 
studie liet zien dat in 3041 personen uit de algemene 
populatie van >45 jaar, 5.6% significante lever fibrose had 
[32]. 

NAFLD-NASH kan worden beschouwd als de hepatische 
component van het metabool syndroom, waaraan 
centrale obesitas, insulineresistentie, het microbioom in 
de darmen, genetische factoren, en omgevingsfactoren 
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(zoals dieet) bijdragen. De typische patiënt is een wat 
ouder persoon met gemengde hyperlipidemie. De 
belangrijkste driver voor NAFLD is insulineresistentie, 
dat leidt tot hyperinsulinemie en de novo lipogenese 
[30]. Er is een continue non-esterified fatty acids (NEFA) 
influx, onafhankelijk van voedinginname, en dus een 
metabole inflexibiliteit. Er is een sterke correlatie tussen 
insulineresistentie en percentage levervet [33]. NAFLD-
NASH kan leiden tot atherosclerose en bij deze patiënten 
wordt atherosclerotisch CVD (ASCVD) gezien, wat de 
aandoening relevant maakt voor vasculaire internisten. 
Meta-analyses tonen aan dat NAFLD patiënten overlijden 
aan CVD [34,35]. Holleboom denkt dat dit komt door 
atherogene, gemengde dyslipidemie met hypersecretie 
van VLDL. De lever heeft verschillende manieren om 
overmaat van lipiden in NAFLD tegen te gaan, waaronder 
de secretie van TG-rijke apoB deeltjes (VLDL). Een 
Mendeliaanse randomisatiestudie liet zien dat een 
single-nucleotide polymorfisme (SNP) in het VLDL-
secretiegen (TM6SF2) tot meer NASH en verminderde 
VLDL secretie leidt en uiteindelijk minder ASCVD. Een 
SNP in een ‘pure lipid droplet’-gen (PNPLA3) leidde tot 
meer NASH progressie, maar niet tot meer VLDL en ook 
niet tot ASCVD. Op basis van deze bevindingen vraagt 
hij zich af of NAFLD en ASCVD niet twee kanten zijn van 
dezelfde dyslipidemische medaille. Mogelijk is NAFLD een 
verkeerde term, en zou ‘cardiometabole leverziekte’ de 
lading meer dekken. 

Aan de hand van drie casus liet Holleboom zien dat 
de patiëntenzorg voor NAFLD/NASH in Nederland 
beter kan. Er is vooral behoefte aan eerdere opsporing 
en management van deze patiënten om fibrose, 
cirrose en ASCVD te voorkomen. Stakeholders, 
waaronder hepatologen, cardiologen, endocrinologen, 
diabetesverpleegkundigen, huisartsen en diëtisten, 
zouden samen moeten werken om de zorg voor NAFLD-
NASH patiënten te optimaliseren en patiënten eerder op 
te sporen en naar de hepatoloog te verwijzen. Omdat er 
nog geen farmacotherapie beschikbaar is, zijn diëtisten 
belangrijk. 

De dialoog tussen hepatoloog en diabetoloog moet op 
gang komen om bewustwording van NAFLD-NASH te 
vergroten

De EASL-EASD-EASO hebben in 2016 een richtlijn 
gepubliceerd over hoe te handelen bij patiënten met 
NAFLD. Fibroscan (ultrasound transiënte elastografie) 
meet de stijfheid van de lever, wat een maat is voor 
steatose. Er zijn gevalideerde waarden bepaald voor 
stadia van fibrose en steatose voor classificatie van 
patiënten. Een validatiestudie die Fibroscan met biopten 
vergeleek in patiënten met verdenking op NAFLD toonde 
aan dat Fibroscan een betrouwbare methode is om niet-

invasief leversteatose en -fibrose in NAFLD te bepalen 
[36]. De steatose-activiteit-fibrose (SAF)-score na een 
leverbiopt kan onderscheid maken tussen diagnoses 
NAFLD en NASH. 

Holleboom besprak meerdere therapeutische strategieën 
die momenteel geëvalueerd worden en aangrijpen 
op verschillende processen: insulineresistentie (GLP-
1 receptor agonisten [GLP-1 RA’s]), insulineresistentie 
en lipotoxiciteit (PPARγ agonisten), lipotoxiciteit 
(Acetyl-CoA carboxylase [ACC] remmer, selectieve 
thyromimetica), oxidatieve stress (vitamine E), activatie 
van galzuurreceptoren (farnesoid X receptor [FXR] 
agonisten), apoptose (apoptosis signal-regulating kinase 
1 [ASK1] remmer), inflammatie en fibrogenese (duale 
chemokine CCR2/5 antagonist), microbioom in de darmen 
(butyrogene bacteria) [37,38]. 
Combinatietherapie is zeer waarschijnlijk de aanpak voor 
deze multifactoriële ziekte, zoals ook gezien bij diabetes, 
metabool syndroom, hypertensie en dyslipidemie. De 
ATLAS trial test een combinatie van ASK-1 remmer en FXR 
agonist. Verder zal in toekomstige trials niet alleen naar 
de lever gekeken moeten worden als eindpunt, maar ook 
naar CV uitkomsten. 
Aanbevelingen voor management van NAFLD-NASH 
patiënten omvatten momenteel aanpassingen in het dieet 
(calorische restrictie, veel koffie, geen alcohol), bewegen, 
gewichtsverlies, glucoseregulatie, en CVRM. GLP-1 RA’s, 
pioglitazone en vitamine E kunnen als behandeling 
ingezet worden, en eventueel bariatrische chirurgie. 
De dialoog tussen hepatoloog en diabetoloog moet op 
gang komen om bewustwording van NAFLD-NASH te 
vergroten. 

Holleboom eindigde zijn presentatie door te vertellen hoe 
het in de Amsterdam UMC is geregeld. Sinds mei 2018 
is er een NAFLD polikliniek en lopen er verschillende 
onderzoeken, waaronder het ANCHOR cohort en het 
HELIUS cohort. Ook doen Amsterdam UMC basaal 
onderzoek naar NAFLD-NASH.

Lipidenmanagement bij hartfalen: meer 
vragen dan antwoorden? 
Prof. dr. Peter van der Meer – UMCG, Groningen

Prof. van der Meer presenteerde een casus om aan 
te geven dat het onduidelijk is wat te doen bij een 
patiënt met hartfalen (HF) en een geschiedenis van MI 
wanneer hij/zij zich meldt met klachten op de borst. Moet 
deze patiënt starten met statine, moet er een coronair 
angiogram gemaakt worden of vitaliteitsonderzoek 
gedaan worden? 
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De STICH (Surgical treatment for ischemic heart failure) 
trial [39] includeerde HF patiënten met linkerventrikel 
ejectiefractie (LVEF) <35% en CAD dat geschikt was voor 
coronaire arterie bypass graft (CABG). Patiënten werden 
behandeld met optimale medische therapie (OMT) 
of CABG. Het primaire eindpunt van sterfte door alle 
oorzaken was in eerste instantie hoger in de CABG groep, 
maar na vijf jaar was er geen verschil tussen de twee 
groepen en na tien jaar werd een klein voordeel gezien 
met CABG (HR: 0.84, 95%CI: 0.73-0.97). 

De CORONA studie [40] onderzocht of behandeling met 
statine CV voordeel geeft in oudere HF patiënten. Oudere 
patiënten (>60 jaar) met systolisch HF (LVEF <40%) en 
een ischemische etiologie werden gerandomiseerd 
naar rosuvastatine of placebo. Dit gaf teleurstellende 
resultaten: er was geen verschil in de primaire uitkomst 
van CV sterfte, niet-fataal MI en niet-fatale beroerte tussen 
de twee groepen. Ook de secundaire uitkomsten sterfte 
door alle oorzaken, en alle coronaire events waren niet 
verschillend tussen groepen die rosuvastatine ontvingen 
of placebo. Naar aanleiding van subgroepanalyses 
suggereerde Van der Meer dat een slechte pompfunctie 
leidend leek te zijn in het gebrek aan CV voordeel met 
rosuvastatine. 

De GISSI-HF trial [41] onderzocht ook het effect van 
rosuvastatine op CVD in HF patiënten, maar in deze trial 
werden ischemische en niet-ischemische HF patiënten 
geïncludeerd. Ook in deze trial werd geen CV voordeel 
gezien met rosuvastatine in vergelijking met placebo, ook 
niet in subgroepanalyses. 

Een real-world studie op basis van het Zweedse 
HF register paste propensity score matching toe en 
onderzocht of gebruik van statine CV voordeel gaf in 
vergelijking met geen statinegebruik [43]. Er werd een 
kleine verlaging in mortaliteit gezien in diegenen die 
statine gebruikten vs. zonder statinegebruik gedurende 
zeven jaar. Van der Meer benadrukte echter dat een 
associatie in observationele studies niet betekent dat er 
een causaal verband is, omdat geen rekening gehouden 
kan worden met onbekende confounders. Een werkelijk 
behandeleffect moet onderzocht worden in RCT’s. Naar 
aanleiding van deze data, beveelt de 2016 ESC HF richtlijn 
gebruik van statines niet aan in patiënten met HFrEF. Van 
der Meer opperde dat deze patiënten wellicht te ziek zijn 
om voordeel van statines te zien. 

Een subanalyse van de BIOSTAT-CHF trial [42] liet zien dat 
er een associatie is tussen PCSK9 niveaus en mortaliteit 
door alle oorzaken in HF patiënten, maar het is niet 
bekend of remming van PCSK9 voordeel geeft in deze 
patiënten.
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