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Targeted Medicine

The game is on!



Disclosure belangen spreker - Dr. FMAC Martens, cardioloog

• Sprekersvergoeding voor presentaties en adviesraden op het gebied van CVRM 

(lipiden, antitrombotica en antidiabetica) zonder belangenverstrengeling gezien 

altijd via intermediair of met multisponsoring (oa: NVVC en een tiental 

farmaceutische bedrijven (Amarin, Amgen, Astra Zeneca, Bayer, BMS, Boehringer, Daiichi Sankyo, 

GSK, MSD, Novartis, NovoNordisk, Pfizer, Sanofi))

• Past President WCN en zodanig onderzoeksgelden van DCVA (oa Hartstichting, ZonMW, 

Health Holland) en eerder genoemde farmaceutische bedrijven.

• Namens de NVVC: lid commissie nationale richtlijn CVRM, lid werkgroep 

implementatie ESC-richtlijnen, lid Landelijke Stuurgroep CVRM en Vaatchirurgie, 

voorzitter Werkgroep geneesmiddelen, adviseur CVRM en medicatie.



• More targeted development of medication

van eiwitten 

naar receptorblokkerende eiwitten

naar monoclonale antilichamen = gemodificeerde eiwitten = mAB

naar antisense oligonucleotide = ASO

en RNA sequencing

• More targeted treatment van residual risk

met focus op cholesterolverlaging

en shared decision making

Inhoud



De Britse Alexander Fleming ontdekt per toeval Penicilline
De staphylococcen waren per toeval verdwenen door de schimmel

Coincidence 1928



Kampioensstier bloedde dood door eten van zoete klaver met de toxische stof 

Coumarin

(Ontdekt door Karl Link in Wisconsin VS)

Coincidence 1933



Karl Link ontwikkelde uit Coumarin het rattengif Warfarin

Coincidence to development 1941



Jood Arthur Eichengrun zijn ontdekking lijkt weggemoffeld door de Duitsers 

tijdens WOII

In de officiële verklaring van Bayer is Felix Hoffmann de ontdekker van Aspirine 

uit wilgenextract

Coincidence to development 1949



De Griekse Dioscorides beschreef al de Herfststijlloos tegen jicht

De Franse scheikundigen Pelletier en Caventon isoleerden het voor het eerst 

Coincidence to development 100 -> 1820



• Goedkoop 

en dus financieel niet interessant 

o.a. wegens te veel belemmerende regelgeving

• Echter ook off-target-effecten

Drug-rediscovery 20e en 21e eeuw



Statines remmen HMG-CoA-reductase

-> gericht, kleine vet-, of wateroplosbare moleculen die worden gemetaboliseerd

Receptorblokkers o.a. simvastatine (4S-studie) 1994



Doordat receptoren ook op andere plekken in het lichaam zitten:

Veel off-target effecten!

Receptorblokkers Jaren 80-90
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• Door opkomst recombinatietechnologie 

mogelijkheid tot productie elke gewenst therapeutisch    

gemodificeerd eiwit uit B-lymfocyten

• Specifiek uitschakelen van 1 target

• Zeer lange halfwaardetijd

• Duur

• Risico van neutraliserende effecten wegens reactieve 

metabolieten en toxiciteit en dus invloed op immunogeniteit

Monoclonale antilichamen (mAB-jes) 1980-Millennium



Monoclonale antilichamen (mAB-jes) 1980-Millennium
evolocumab (Amgen) en alirocumab (Sanofi)

PCSK9 reguleert LDL-recepter recycling

PCSK9i geeft LDL-receptor upregulatie



Monoclonale antilichamen (mAB-jes) 1980-Millennium

= ‘Biologicals’ waaronder cytokinen en fusie-eiwitten

Infliximab voor reumatoide artritis

Bevacizumab voor colorectaal kanker



• Biologisch nog een stap eerder dan eiwitten en receptoren

• Werkt op de ‘bouwtekening’ (RNA) van het DNA

of door blokkeren ontstaan eiwitten = ASO

of door manipulatie ‘bouwtekening’ door 

ingebracht siRNA welke een specifiek mRNA codeert

of door ingebracht mRNA welke de translatie modificeert

• DNA zelf verandert niet 

(dus geen genetische manipulatie!)

• Ethische, maatschappelijk en juridische 

vraagstukken worden beantwoord door de 

landelijke ELSI (Ethical, Legal, Social Issues)

RNA-beïnvloeding >2015



Verschillen bouw: 
RNA DNA
Enkelstrengs Dubbelstrengs

Verschillen ligging: 
RNA DNA
Kort in celkern & Cytoplasma Celkern

Verschillen functie: 
RNA DNA
Code eiwitten doorgeven Hebben code alle eiwitten
mRNA afbreken
Virus RNA afbreken 
“Bouwtekening” 

RNA is dus een kopie van DNA dat de code voor het 
maken van eiwitten doorgeeft aan de cel, zodat DNA de 
celkern niet uit hoeft. 

RNA verandert dus NIETS aan het DNA, dus géén 
genetische manipulatie!

© Valerie Martens

DNA vs RNA
Genetische manipulatie vs ‘de bouwtekening’ veranderen

Transcriptie = van DNA naar mRNA

Translatie = van mRNA naar eiwit



ASO = antisense oligonucleotide 2019

gericht op ANGPTL3-mRNA evinacumab (Regeneron) 

of op Lp(a)-mRNA pelacarsen (Novartis)

blokkeren ontstaan eiwitten

door blokkeren translatie 



“Het menselijke DNA bevat ongeveer 30.000 genen, een soort catalogus van 30.000 typen tandwielen 

die elk een rol spelen in het functioneren van ons lichaam. Veel wetenschappelijk onderzoek richt zich op 

een handjevol genen waarvan na jaren onderzoek is gebleken dat ze belangrijk zijn voor een specifiek 

onderzoeksonderwerp. scRNA-seq maakt het mogelijk om de activiteit van alle 30.000 tandwielen 

tegelijkertijd te kwantificeren om zo hun rol in de ziekte te begrijpen.”

Single cell RNA sequencing



Small Interfering RNA Inclisiran tegen PCSK9i (Novartis) 2019

manipulatie/degradatie specifiek mRNA



Small Interfering RNA Olpasiran tegen Lp(a) (Amgen) 2022

manipulatie/degredatie specifiek mRNA



Messenger RNA Coronavaccin (Pfizer/BioNTech&Moderna) 2019

ingebracht mRNA modificeert translatie



RNA-beïnvloeding: mRNA vs siRNA >2015



Eiwitten vs mAB vs siRNA/mRNA-based drugs



Residual risk: 

Hoe kunnen we deze Residual risk beter behandelen?

- Allereerst je verschillende behandelmogelijkheden kennen!

- Samen met de patiënt denken over behandeleffect!



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

CTTC, Lancet 2012
LDL-C reduction (mmol/L) with statin treatment



Penelope, submitted 2022

Adherence issue: Het kan ook anders!
Volgens beslisboom werken 
= Guideline-directed medical therapy (GDMT) 



Samson-trial

Wood, NEJM 2020 

Adherence issue door patiënt: Het kan ook anders!
Patiënten het nocebo-effect laten inzien 



Residual risk inschatten! 
Nadenken over welke combinatie van behandeling 

(nog) de meeste benefit geeft!

Patient ‘at risk’

Inflammation
(Canakunimab X)

Colchicine

Lipids

Trombose
Acetylsalicylzuur

Clopidogrel

Ticagrelor

Prasugrel

Tijdsduur DAPT

(N)OAC

Combinatie NOAC en Acetyl

Diabetes
GLP1-agonisme bij obesitas

SGLT2-inhibitie bij hartfalen

Hypertension
ACE-remmer/AngII-blokker

Ca-antagonist

Thiazidediureticum

Beta-blocker

Spironolacton

Alfa-blokker

LDL/ApoB
Statines

Ezetimibe

Bempedoïnezuur

PCSK9-inhibitie 

(subcutaan, siRNA Galnac

antisense)

HDL?
CETPH-inhibitie

Remnants/Non-HDL/

TG/apo C III/AngPTL3
Visolie (Icosapent ethyl/Vazkepa)

Superfibraat

Lp(a)/Apo(a)?
Pelacarsen

(siRNA Galnac antisense)



Verschillende lipidenverlagende mogelijkheden

Patient ‘at risk’

Lipiden

LDL/ApoB
Statines

Ezetimibe

Bempedoïnezuur

PCSK9-inhibitie 

(subcutaan, siRNA Galnac antisense)
HDL?

CETPH-inhibitie

Remnants/Non-HDL/

TG/apo C III/AngPTL3
Visolie (icosapent ethyl)

Superfibraat

Lp(a)/Apo(a)?
Pelacarsen

(siRNA Galnac antisense)



Inzoomen op lipidverlagende behandelmogelijkheden

Tokgozoglu, EHJ 2021
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Het nieuwe normaal ‘Stap I’
“Fast first time right” = GOLDEN?
GDMT

Ray, Stroes, Kastelein, EHJ 2022

Na 0-4weken!



Het nieuwe normaal ‘Stap II’ 

Lawler, EHJ 2021



De toekomst van CVRM qua organisatie: 

Specialisme overstijgend



De toekomst van CVRM qua organisatie: 

Regionaal (2e lijn + 1e lijn + patient zelf thuis)

• Risico-inschatting meer multifactorieel en lifetime-gebaseerd

• Op maat behandelen: rekening houdend met behandeleffect

• Samenwerking met verzekeraars

• Samenwerking met de overheid en specifieker de gemeenten

• Samenwerking met supermarkten en sportscholen?



De toekomst van CVRM qua inhoud: 

Noodzaak voor ondersteuning door Artificial Intelligence

U-Prevent



Risicoreductie door stoppen met roken (80+; 150mmHg; LDL 4.5)



De toekomst van CVRM qua inhoud: 

• Fijnslijperij d.m.v. Registry Based Randomised Clinical Trials

• Overstijgend EPD CVRM

• Telemonitoring / E-health

• Farmacogenetica



De toekomst van CVRM qua organisatie: 

Personalised medicine vs Population health

Population based polypill?

Vaccinatie met inclisiran?

Combinatie van medicijnen middels AI?

Personalised polypill?



Conclusies en take home messages


