
LDL verlaging: houdt het ooit op ? 

• Bekende plaatjes die niet zullen worden vertoond: 

• The lower the better

• Regressie bij IVUS onderzoek

• Lage LDL waarden bij jager/ verzamelaars ..

• Alternatieve zienswijze ..





Spanningsveld tussen wetenschap en 

praktijk (1): 

• Intrinsieke en extrinsieke validiteit

• Wetenschappelijk: geen titratie studies naar LDL 

doelwaarde .. wel nut aangetoond van sterker werkende 

statines tov zwakkere.. 

• Om die reden laatste AHA guidelines: sterk werkende 

statines in hoge dosering bij hoog risico

• Maar gebeurt dit vervolgens ook in de praktijk ?



recent voorbeeld (SOLID TIMI 52): 

ACC 2015

100 mg/dl = 2.5 mmol/l

70 mg/dl = 1.8 mmol/l





Spanningsveld tussen wetenschap en 

praktijk (2): 

• Wetenschappelijk: effect sterk afhankelijk van mate van 

LDL daling

• Practisch lastig uit te voeren: wat is nu de ware 

uitgangs waarde zonder statine therapie ?

• Vaak niet te achterhalen .. CVRM/DM zorg in 1e

echalon ..

• Opname chol /LDL/ apoB etc vaak onbekend / 

incompleet cq onderschat; behandeling vaak al 

onmiddellijk gestart (wat uitstekend is…)



Meest ideaal: beschikbaarheid van 

apoB daling .. in de praktijk een illusie







Tbv de “splitter” tov “lumper”: 

JACC 2005



LCCT Lancet 2010





Mate van daling alleen goed in RCT te 

bestuderen.. bovendien sterk variabel: 

AHA 2015



Mate van daling alleen goed in RCT te 

bestuderen.. bovendien sterk variabel: 

AHA 2015



Mate van daling alleen goed in RCT te 

bestuderen.. bovendien sterk variabel: 

AHA 2015



AHA 2015



Nb: LDL daling .. het hoe is ook van 

belang !!



Spanningsveld tussen wetenschap en 

praktijk (3): 

• Wetenschappelijk: geen echt bewijs voor optimale 

LDL/nonHDL/apoB doelwaarde .. circumstantial/ 

indirect / plausibel etc

• Maar wel erg praktisch .. ESC guidelines

• Maar nogmaals: sterk inferieur tov mate van LDL 

daling 



recent voorbeeld (ACC 2015):

TNT, SPARCL. IDEAL 

ACC 2015



Spanningsveld tussen wetenschap en 

praktijk (3): 

• Wetenschappelijk: geen echt bewijs voor optimale 

LDL/nonHDL/apoB doelwaarde .. circumstantial/ 

indirect / plausibel etc

• Maar wel erg praktisch .. ESC guidelines

• Maar nogmaals: sterk inferieur tov mate van LDL 

daling 

• Echter: vergelijk met SPRINT trial tav RR.. doelwaarde 

is wel zo prettig ..







Low-lower- .. LDL: 

• Gegeven het feit dat LDL als doelwaarde inferieur tov 

mate van LDL daling

• Gegeven het feit dat LDL als doelwaarde inferieur is 

aan nonHDL en/of apoB

• Welke argumenten heeft men om extreem lage waarden 

na te streven .. of explicieter: is veiligheid in het geding 

bij LDL waarden onder bijv 1 mmol/l en is er behoud 

aan risico daling



• Dus < 0.6 en < 0.4 mmol/l LDL

• Geen effecten tav haemolytische anaemie, bijnierschors 

hormoon homeiostasis, spiegel van vetoplosbare 

vitaminen etc etc

• Dus: vooralsnog geen veiligheid issue







conclusie: 

• LDL doelwaarde: wetenschappelijk matig onderbouwd 

maar wel heerlijk praktisch

• Bij hoog risico patiënten: inzetten met max tolereerbare 

dosering van een sterke statine (lees: atorva / rosuva 40 

mg) met event aanvullend ezetimibe ..

• Streven naar LDL < 1.8 hetzij non-HDL < 2.6 mmol/l 

hetzij apoB < 0.80 g/l

• Tzt overweeg een PCSK9 remmer


