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Bloeddruk- en cholesterolverlagende medicatie stoppen

Clare Luymes

kingen, vermindering van kwaliteit van leven en hogere zorg-

kosten. Als bekend is wat de gevolgen zijn van het staken van 

de medicatie kunnen huisarts en patiënt deze kennis meene-

men tijdens de jaarlijkse evaluatie van het medicamenteuze 

beleid. Daarnaast kunnen aanbevelingen omtrent de houding 

tegenover het gebruik van preventieve cardiovasculaire medi-

catie door laagrisicopatiënten worden opgenomen in de NHG-

Standaard.

Stand van zaken in de literatuur
Uit een Nederlands onderzoek is gebleken dat ongeveer 40% 

van de laagrisicopatiënten het gebruik van preventieve car-

diovasculaire medicatie staakt nadat zij hierover een gesprek 

had gehad met de huisarts.2 Niet-rokers en jongere patiënten 

kregen significant vaker het advies van de huisarts om de 

medicatie te staken. Ongeveer 60% van de stakers was na zes 

maanden nog steeds gestaakt. Tot zes maanden na het sta-

ken werden geen ernstige (HVZ-gerelateerde) events gerap-

porteerd. Eerder werd al beschreven dat subgroepen patiënten 

die bloeddrukverlagende medicatie gebruiken, normotensief 

blijven na het staken van de medicatie.3 Het is onbekend welke 

gevolgen het staken van cholesterolverlagende medicatie in 

subgroepen heeft. Een gerandomiseerd, gecontroleerd onder-

zoek naar het staken van bloeddruk- en cholesterolverlagende 

medicatie in een laagrisicopopulatie is nog niet gedaan.

Conclusie
Het is tot nu toe onduidelijk of er gestaakt kan worden met 

preventieve cardiovasculaire medicatie bij patiënten met een 

post-hoc berekend laag risico op ziekte en sterfte door HVZ, die 

volgens de huidige NHG-Standaard CVRM niet met medicatie 

hoeven te starten.

Belangrijkste onderzoeksvraag
Wat zijn de gevolgen van het staken van bloeddruk- en choles-

terolverlagende medicatie bij patiënten met een laag risico op 

ziekte en sterfte door HVZ? ▪
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praktijkvraag
De huisarts evalueert jaarlijks de behandeling bij patiënten 

die bloeddruk- of cholesterolverlagende medicatie gebruiken 

ter primaire preventie van hart- en vaatziekten (HVZ). Deze 

patiënten blijken nogal eens een dusdanig laag tienjaarsri-

sico op ziekte en sterfte door HVZ te hebben, dat zij volgens de 

huidige NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement 

(CVRM) niet zouden zijn gestart met medicatie. Dit kan ko-

men door veranderingen in hun individuele risicoprofiel, door 

andere afkapwaarden voor medicamenteuze behandeling in 

de nieuwe richtlijn, of omdat bij aanvang van de behandeling, 

soms jaren geleden, het cardiovasculair risico niet is berekend. 

‘Never change a winning team’ zijn wij geneigd te denken, of 

kunnen deze laagrisicopatiënten hun preventieve bloeddruk- 

en cholesterolverlagende medicatie toch veilig staken? En wat 

zijn de gevolgen van dat staken?

Huidig beleid
De NHG-Standaard CVRM adviseert te starten met medicatie 

ter preventie van HVZ bij patiënten met een tienjaarsrisico 

op ziekte en sterfte door HVZ van > 20% en bij patiënten met 

een tienjaarsrisico > 10% met additionele risicofactoren. In 

geval van een tienjaarsrisico < 10% en bij patiënten met een 

tienjaarsrisico > 10% zonder additionele risicofactoren wordt 

geadviseerd leefstijladviezen te geven. Pogingen om medica-

tie te staken na een goede instelling raadt de NHG-Standaard 

niet aan, tenzij de indruk bestaat dat de bloeddruk tijdelijk 

verhoogd was. Wat de huisarts moet doen wanneer een pati-

ent al preventieve cardiovasculaire medicatie gebruikt, terwijl 

de vigerende richtlijn aangeeft dat deze patiënt niet hoeft te 

starten met medicatie, wordt in het midden gelaten.

Relevantie voor de huisarts
Van de patiënten die bloeddruk- of cholesterolverlagende me-

dicatie ter primaire preventie van HVZ gebruiken heeft on-

geveer 60% bij herevaluatie een laag risico volgens de huidige 

NHG-Standaard CVRM.1 Dit betekent dat er mogelijk sprake is 

van overbehandeling, hetgeen kan leiden tot onnodige bijwer-
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In de rubriek (Ver)Stand van zaken geeft de aiotho (arts-in-oplei-
ding tot huisarts-onderzoeker) een korte samenvatting van de lite-
ratuur die heeft geleid tot de belangrijkste onderzoeksvraag, waar-
op hij/zij aan het promoveren is. De coördinatie van de rubriek is in 
handen van: Nadine Rasenberg, Erasmus MC, aiotho en redactielid 


