
1AUGUSTUS 2019 HUISARTS EN WETENSCHAP

Opinie

Bij de herziening van de multidisciplinaire richtlijn 
CVRM is de streefwaarde voor LDL-cholesterol bij pati-
enten jonger dan 70 jaar met vaatlijden verlaagd naar 1,8 
mmol/l.1 Met de gebruikelijke cholesterolverlagers lukt 
het de meeste patiënten niet hun LDL-cholesterolwaarde 
onder de 1,8 mmol/l te krijgen. Zo liet een recente sur-
vey onder bijna 8000 intensief behandelde patiënten met 
coronairlijden uit 27 Europese landen (waaronder Ne-
derland) zien dat slechts 37% die streefwaarde bereikte.2 
Sinds 2016 is er een nieuwe generatie cholesterolverla-

gende middelen beschikbaar. Deze PCSK9-remmers, 
alirocumab en evolocumab, verlagen het LDL-cholesterol 
sterk, onafhankelijk van andere cholesterolverlagende 
middelen.3,4 De richtlijn adviseert nu een PCSK9-remmer 
te overwegen bij vaatpatiënten jonger dan 70 jaar met een 
recidiefrisico hoger dan 20%, als zij ondanks intensieve 
behandeling met een statine plus ezetimib de LDL-streef-
waarde van 1,8 mmol/l niet halen. De richtlijn is minder 
eenduidig over vaatpatiënten met een recidiefrisico lager 
dan 20%: wat te doen als deze minder ernstige patiën-
ten de streefwaarde niet halen? De kans is aanwezig dat 
artsen ook aan die groep PCSK9-remmers gaan voor-
schrijven.5

EXPLOSIEVE KOSTENSTIJGING
De nieuwe streefwaarde voor LDL-cholesterol zal waar-
schijnlijk zorgen voor een flinke stijging in het gebruik 
van PCSK9-remmers. Deze nieuwe cholesterolverlagers 
zijn veel duurder dan de bestaande statines: een behande-
ling kost volgens Zorginstituut Nederland rond de 6000 
euro per patiënt per jaar, tegenover 10 tot 50 euro voor 
een statine (Medicijnkosten.nl). 
De Hartstichting berekende in 2017 dat ongeveer 143.000 
Nederlanders jonger dan 70 jaar een coronaire hartziekte 
hadden.6 Als we de getallen uit de eerdergenoemde survey 
extrapoleren, halen ruim 90.000 van hen de LDL-streef-
waarde niet, ondanks intensieve behandeling – misschien 
iets minder, als de streefwaarden in sommige landen 
uit de survey hoger lagen. In het Nederlandse cohort 
waarop de SMART-calculator gebaseerd is, had 40% een 
recidiefrisico van meer dan 20%.7 Volgens het nieuwe 
richtlijnadvies zouden dus 36.000 Nederlanders in aan-
merking komen voor een PCSK9-remmer. Dat betekent 
een jaarlijkse kostenpost van bijna 220 miljoen euro, 
oplopend tot 540 miljoen als men ook PCSK9-remmers 
gaat voorschrijven aan de 60% minder ernstige patiënten 
die de streefwaarde niet halen.
Is hiermee de kous af? Nee, want er zijn méér patiënten 
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De gezondheidswinst is marginaal en de veiligheid op lange termijn is 
onbekend. Foto: Shutterstock.
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voor wie de nieuwe streefwaarde geldt, bijvoorbeeld patiënten 
zonder coronaire hartziekte die een beroerte hebben doorge-
maakt of die lijden aan perifeer vaatlijden. Uit de jaarpreva-
lentie van beroerte (in 2017 bijna 107.000 patiënten) valt af te 
leiden dat het ook hierbij om vele duizenden patiënten gaat 
van wie een aantal de LDL-streefwaarde niet zal halen. Als ook 
zij in aanmerking komen voor een PCSK9-remmer, vallen de 
kosten nog hoger uit. 

LAAT DE STREEFWAARDE LOS
Voor de fabrikanten van PCSK9-remmers kan de nieuwe 
streefwaarde alleen maar positieve gevolgen hebben, gezien 
de geschetste ontwikkelingen. Maar vanuit het perspectief 
van gezondheidswinst (beperkt), langetermijnveiligheid 
(onbekend) en kosten (hoog) is het richtlijnadvies niet te 
begrijpen.8

Al in 2013 heeft de Amerikaanse cholesterolrichtlijn de 
LDL-streefwaarde losgelaten, zowel voor primaire als voor se-
cundaire preventie, omdat ‘streefwaarden arbitrair en meestal 
niet haalbaar zijn’.9 Ook in het Nederlands Tijdschrift voor Ge-
neeskunde is enige jaren geleden gepleit voor deze strategie.10 
Het zou het einde betekenen van veel LDL-controles en veel 
verwijzingen naar de tweede lijn met geen ander doel dan de 
patiënt instellen op een dure PCSK9-remmer waarvan de ge-
zondheidswinst marginaal is en de veiligheid op lange termijn 
onbekend. Het is een gemiste kans dat de richtlijncommissie 
hier niet voor heeft gekozen. ■
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