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Statinetherapie bij 80-plussers: starten of staken?

Anna Koning

Primaire preventie
De NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement ad-

viseert patiënten ouder dan 70 jaar bij wie een risicoprofiel 

wordt gemaakt, op zijn minst een leefstijladvies te geven, en 

bijna iedere 70-plusser met een LDL > 2,5 mmol/l in aanmer-

king te laten komen voor een statine. Daarnaast adviseert de 

standaard om bij patiënten met een beperkte levensverwach-

ting en/of uitgebreide comorbiditeit en polyfarmacie een af-

weging te maken tussen de voor- en nadelen van medicatie.1 

De effectiviteit van statines voor primaire preventie van HVZ 

bij 80-plussers is echter weinig onderzocht.6

In de literatuur vond ik slechts vier onderzoeken naar de 

effectiviteit van statines voor de primaire preventie van HVZ, 

waarin ook 80-plussers werden geïncludeerd (zie [webtabel 1] 

op www.henw.org). Geen van deze onderzoeken biedt overtui-

gend bewijs. In het cohortonderzoek van Jacobs kan selectie-

bias onvoldoende worden uitgesloten,7 het cohortonderzoek 

van Olafsdottir was gericht op ouderen met diabetes mellitus 

type 2 (zie verderop in deze paragraaf).8 De twee andere onder-

zoeken werden gesponsord door producenten van statines en 

waren RCT’s waarin 80-plussers een minderheid vormden.9,10 

Naar aanleiding hiervan schreven drie huisartsen in de BMJ 

dat ‘het PROSPER-onderzoek slechts heeft aangetoond dat 

een statine de totale mortaliteit niet omlaag brengt en dat 

de sterfte aan kanker in de interventiegroep toenam ten op-

zichte van de cardiovasculaire sterfte’.11 De deelnemers aan de 

tweede RCT waren niet goed vergelijkbaar met de 80-plussers 

die volgens de NHG-Standaard in aanmerking komen voor 

primaire preventie: zij hadden een LDL ≤ 3,37 mmol, waar de 

standaard uitgaat van een LDL ≥ 2,5 mmol/l.1,10 Het definitieve 

onderzoek is dus nog niet verricht, en de literatuur die er wel 

is, levert slechts matige ondersteuning voor het voorschrij-

ven van statines aan 80-plussers als primaire preventie. Een 

uitzondering vormen ouderen met type-2-diabetes, van wie 

bekend is dat het risico op HVZ tweemaal zo hoog is als dat 

van ouderen zonder diabetes. Olafsdottirs onderzoek toont 

Inleiding
De prevalentie van hart- en vaatziekten (HVZ) in Nederland 

is hoog en neemt progressief toe bij ouderen.1,2 Hypercholes-

terolemie is een bekende risicofactor. In verschillende groot-

schalige, gerandomiseerde trials is aangetoond dat gebruik 

van een statine het risico op een cardiovasculair event ver-

mindert, zowel bij primaire als bij secundaire preventie.1 Wat 

echter opvalt, is dat in deze trials nauwelijks 80-plussers zijn 

geïncludeerd.2,3 In 2012 gebruikte 36% van de Nederlanders bo-

ven de 75 jaar cholesterolverlagende medicatie.4 Het is bekend 

dat ouderen fysiologisch anders op medicatie reageren in ter-

men van farmacokinetiek en farmacodynamiek.5

In deze beschouwing behandel ik, op basis van de huidige 

literatuur, de voors en tegens van het gebruik van statines 

door patiënten ouder dan 80 jaar. Ik heb in de Cochrane Li-

brary en PubMed gezocht naar Nederlands- en Engelstalige 

publicaties met de zoektermen ‘Statins’ of ‘HMG CoA Reduct-

ase Inhibitors’ en de MESH-termen ‘Aged, 80 and over’, ‘Age 

Factors’, ‘Frail Elderly’, ‘Cardiovascular Diseases’, ‘Stroke’, ‘Pe-

ripheral Arterial Disease’ en ‘Coronary Artery Disease’. De 

gevonden literatuur heb ik globaal beoordeeld op relevantie 

en de literatuurlijsten heb ik gescreend. Ook heb ik naar rele-

vante literatuur gezocht in de bronnenlijst van de NHG-Stan-

daard Cardiovasculair risicomanagement. Alle publicaties die 

relevant leken, heb ik inhoudelijk beoordeeld. Met name de 

review van Strandberg sloot goed aan bij de vraagstelling van 

deze beschouwing en veel van de daar aangehaalde literatuur 

is in deze beschouwing gebruikt.6

Samenvatting
Koning AS. Statinetherapie bij 80-plussers: starten of staken? Huisarts 
Wet 2016;59(2):50-3.
Onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat statines het risico op 
hart- en vaatziekten (HVZ) verminderen. In die onderzoeken zijn 
echter zelden 80-plussers geïncludeerd.
In deze beschouwing worden de voors en tegens van statinege-
bruik door 80-plussers tegen elkaar afgewogen. Statines geven 
een risico op bijwerkingen, zoals leverfunctiestoornissen, een licht 
verhoogde kans op diabetes mellitus en, vooral, soms ernstige 
spierklachten. Er is weinig bewijs dat statines zinvol zijn voor 
80-plussers zonder HVZ in de voorgeschiedenis. Zulke primaire 
preventie leidt waarschijnlijk alleen tot een verschuiving van de 
sterfte aan HVZ naar sterfte aan kanker. Uitzondering zijn 
80-plussers met diabetes: bij hen reduceren statines zowel de 
cardiovasculaire als de totale sterfte. Ook bij 80-plussers met HVZ 
in de voorgeschiedenis zijn statines bewezen effectief. Bij deze 
twee categorieën patiënten kan men de NHG-Standaard Cardio-
vasculair risicomanagement onverkort volgen.

-

De kern
 ▪ Patiënten ouder dan 80 jaar vormen een groeiende groep; ze 

hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, waarvoor 
ze vaak een statine gebruiken.

 ▪ Bedenk bij het voorschrijven van een statine aan een 80-plus-
ser of het om primaire of secundaire preventie gaat: voor pri-
maire preventie is weinig bewijs, voor preventie bij patiënten 
met een hart- en vaatziekte in de voorgeschiedenis of type-2-di-
abetes is dat er wel.

 ▪ Houd bij het voorschrijven van statines aan 80-plussers reke-
ning met levensverwachting versus time to benefit, met het risico 
op interacties en met de mogelijkheid dat een onderliggende 
kwaal de hypercholesterolemie veroorzaakt.
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treden.16,17 Ook nierfunctiestoornissen en bepaalde antihyper-

tensiva kunnen invloed hebben op de cholesterolwaarden.18,19

Secundaire preventie
De NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement ad-

viseert bij ouderen met een cardiovasculaire aandoening in 

de voorgeschiedenis te starten met een statine of het gebruik 

ervan te continueren, tenzij de levensverwachting erg kort is 

of er interacties met andere medicatie kunnen optreden.1 Ook 

in de STOPP/START-criteria, een gevalideerde screeningslijst 

voor de aanpak van polyfarmacie bij ouderen, worden statines 

als secundaire preventie aanbevolen.20

Het meeste onderzoek naar statines bij patiënten met HVZ 

in de voorgeschiedenis is gedaan in jongere populaties, maar 

er is ook regelmatig naar oudere patiënten gekeken. Ik vond 

zeven cohortonderzoeken en twee RCT’s die ondersteuning 

aan dat statinegebruik de cardiovasculaire én de totale mor-

taliteit omlaag brengt tot het niveau van een populatie zonder 

diabetes.8

Een mogelijk argument om terughoudend te zijn in het 

voorschrijven van statines aan 80-plussers is hun relatief 

korte levensverwachting ten opzichte van de time to benefit, de 

tijd tussen inname en statistisch waarneembaar effect van 

een middel. De time to benefit van een statine voor het reduce-

ren van het risico op een fataal of niet-fataal myocardinfarct 

bij 65-plussers ligt tussen de 1,9 en 5,3 jaar.12 Afgezet tegen de 

levensverwachting van 80-plussers is dat op zichzelf geen re-

den om geen statine voor te schrijven. In 2013 was de levens-

verwachting bij 90 jaar 3,8 jaar voor een man en 4,5 jaar voor 

een vrouw, dus ook op deze leeftijd kan starten met een statine 

nog winst opleveren.4

Maar er zijn andere factoren om rekening mee te houden 

bij het voorschrijven van statines aan 80-plussers. Comorbidi-

teit, kwetsbaarheid en polyfarmacie maken dat de ons bekende 

cardiovasculaire risicofactoren minder goede voorspellers zijn 

bij ouderen. Een voorbeeld is de cholesterolparadox: grote on-

derzoeken hebben aangetoond dat een hoger totaal cholesterol 

onder ouderen geassocieerd is met een betere overleving, mo-

gelijk door een relatie met voedingstoestand en kwetsbaar-

heid.13 Er wordt veel onderzoek gedaan naar betere voorspellers 

van het cardiovasculair risico bij ouderen; een van de onder-

zochte kandidaten is de biomarker homocysteïne.14,15 Tot slot 

kan hypercholesterolemie ook secundair bepaald zijn. Zo is 

hypothyreoïdie geassocieerd met een verhoogd cholesterol en 

kan na behandeling normalisatie van de lipidenwaarden op-

Abstract
Koning AS. Statins for the over 80s: start or stop? Huisarts Wet 2016;59(2):50-3.
Clinical trials have shown statins to reduce the risk of cardiovascular disease (CVD); 
however, few such studies included individuals aged 80 years or older. This review 
discusses the pros and cons of statin therapy in these patients. Statins increase the 
risk of adverse events such as liver disorders and severe muscle pain and slightly in-
crease the risk of diabetes. There is a lack of solid evidence that statins are useful in 
people aged 80 and older who do not have a history of CVD. Indeed, primary preven-
tion with statins may only change the cause of death from CVD to cancer, with the 
exception of individuals with diabetes, in whom statins reduce the risk of CVD and 
all-cause death. Thus patients with diabetes or a history of CVD can be treated with 
statins according to the guidelines of the Dutch College of General Practitioners.
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kan leiden tot acuut nierfalen.1 Myopathie komt niet vaker 

voor onder ouderen.6 Wel is er een verband gevonden tussen 

een hogere statinedosering en vaker voorkomen van myopa-

thie. Gebleken is dat interactie met een ander geneesmiddel 

verantwoordelijk was voor 58% van de gevallen van rabdo-

myolyse bij statinegebruik.33,34 Omdat statines worden ge-

metaboliseerd door het enzym CYP3A4, kunnen interacties 

met bijvoorbeeld amiodaron en bepaalde soorten antibiotica 

gemakkelijk optreden. De [tabel] geeft een overzicht van me-

dicamenten die het risico op statinegeassocieerde myopathie 

vergroten.33,34 Het is zaak hierop alert te zijn, in het bijzonder 

bij ouderen met polyfarmacie.35 Onderzoek heeft laten zien dat 

statinegeassocieerde spierklachten ontstonden na gemiddeld 

6,3 (SD 9,8) maanden gebruik, dus relatief snel na het starten 

van de medicatie.36 Bij een vermoeden van statinegeïndu-

ceerde spierklachten wordt geadviseerd de medicatie tijdelijk 

te stoppen en binnen enkele weken te herstarten.37 Bij 92,2% 

van de patiënten lukt het de statine te herstarten na een stop 

vanwege bijwerkingen.38

Statinegebruikers hebben een iets verhoogd risico op het 

ontwikkelen van type-2-diabetes.39,40 Een regressieanalyse 

van metadata liet zien dat dit risico het hoogst was in de on-

derzoeken met de oudste populaties.41

Leverfunctiestoornissen treden bij een klein deel van de 

statinegebruikers op en geven over het algemeen geen grote 

problemen.1

Er is veel onderzoek gedaan naar de invloed van statines 

op het cognitief functioneren van ouderen. Van de negen ob-

servatieonderzoeken die ik aantrof, vonden er vier een gun-

stig effect, drie geen effect en twee een negatief effect.39 Een 

Cochrane-review laat op basis van vier RCT’s zien dat stati-

negebruik geen invloed heeft op de ontwikkeling van Alzhei-

mer- of vasculaire dementie.42

Er zijn onderzoeken die een associatie rapporteren tussen 

een laag cholesterol en een verhoogd risico op kanker. Als er 

een associatie leek te zijn tussen cholesterolverlagende medi-

catie en kanker, bleek deze echter gebaseerd op confounders 

als roken, alcoholgebruik en leeftijd. Recente systematische 

reviews hebben geen verhoogd risico op kanker bij statinege-

bruik kunnen vinden.39

Conclusies en aanbevelingen
Het aantal 80-plussers in Nederland zal de komende jaren 

toenemen en deze leeftijdsgroep ontbreekt meestal in het 

onderzoek, waarop medische richtlijnen gebaseerd zijn. Het 

is een groep die een verhoogde kans heeft op HVZ, maar ook 

een kortere levensverwachting. Bij het preventief voorschrij-

ven van medicatie moet extra rekening gehouden worden met 

polyfarmacie en kwetsbaarheid. Hoe zorgen we dat de juiste 

medicatie bij de juiste patiënt terechtkomt?

Voor het voorschrijven van statines als primaire preventie 

aan 80-plussers is in de literatuur slechts matige ondersteu-

ning te vinden. Bovendien wordt de mortaliteit door HVZ, 

voor zover die al verlaagd wordt, vervangen door sterfte aan 

kanker. Daarom zou men bij een 80-plusser zonder HVZ in de 

bieden voor de STOPP/START-aanbeveling (zie [webtabel 2] op 

www.henw.org).9,21-28 Statinegebruik als secundaire preventie 

reduceert inderdaad de cardiovasculaire én de totale mortali-

teit, al lijkt ook in deze groep 80-plussers de sterfte aan kanker 

toe te nemen ten opzichte van cardiovasculaire sterfte.11 Sta-

tines zorgen voor verbetering op meer uitkomstmaten dan al-

leen het overlijden. Twee RCT’s laten zien dat ook het risico op 

een nieuw acuut myocardinfarct, een CVA of symptomatisch 

coronarialijden erdoor afneemt.9,28 Dat is winst, want bij ou-

deren kunnen dergelijke manifestaties leiden tot chronische 

cardiovasculaire ziekte en vermindering van de kwaliteit van 

leven.29

Er is dus genoeg wetenschappelijke ondersteuning voor 

het voorschrijven van een statine aan 80-plussers met HVZ 

in de voorgeschiedenis. Uiteraard moet ook bij secundaire 

preventie de time to benefit worden afgewogen tegen de levens-

verwachting.12 Uit onderzoek naar de STOPP/START-criteria 

kwam naar voren dat 26% van de patiënten met een indica-

tie  voor secundaire preventie, desondanks geen statine kreeg 

voorgeschreven.30

Bijwerkingen
Over het algemeen zijn statines veilig en worden ze goed ver-

dragen, ook door een oudere populatie.26,27,31,32 Ouderen zijn 

echter wel gevoeliger voor bijwerkingen, met name als er bij-

komende factoren zijn, zoals polyfarmacie, comorbiditeit of 

kwetsbaarheid.6 Bewezen bijwerkingen zijn spiergerelateerde 

klachten, een licht verhoogde kans op type-2-diabetes en le-

verfunctiestoornissen.

De meestvoorkomende bijwerking, waarover ook de meeste 

discussie bestaat, zijn spiergerelateerde klachten, variërend 

van spierpijn tot ernstige rabdomyolyse. Statinegebruikers 

rapporteren regelmatig spierpijn zonder dat de concentratie 

creatininekinase gestegen is, en in het PROSPER-onderzoek 

rapporteerde de interventiegroep even vaak spierpijn als de 

placebogroep.9 Toch is spierpijn bij ouderen extra belangrijk, 

omdat het sneller invloed heeft op de functionaliteit.6 Myopa-

thie wordt gedefinieerd als een creatininekinaseconcentratie 

van meer dan tienmaal de normale waarde; rabdomyolyse is 

ernstige myopathie met spierafbraak en myoglobinurie die 

Tabel Medicamenten die het risico op statinegeassocieerde myopathie 
vergroten33

Fibraten (met name gemfibrozil)

Imidazolen (ketoconazol, miconazol)

Triazolen (fluconazol, itraconazol)

Bepaalde calciumantagonisten (amlodipine, verapamil, diltiazem)

Amiodaron

Macroliden (erytromycine, claritromycine, roxitromycine)

Colchicine

Ciclosporine

Hiv-proteaseremmers

Andere antivirale middelen (boceprevir, telaprevir)

Overige middelen (danazol, fusidinezuur)

Grapefruitsap
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voorgeschiedenis slechts bij uitzondering moeten starten met 

een statine. Ouderen die al een statine gebruiken, kunnen 

daar in principe mee doorgaan.

Anders ligt het voor 80-plussers met type-2-diabetes. Zij 

hebben een sterk verhoogd risico op HVZ en een statine ver-

laagt dat risico fors. Bij de indicatiestelling kan de NHG-Stan-

daard Cardiovasculair risicomanagement gevolgd worden.

Er is voldoende bewijs dat statines wel degelijk zinvol zijn 

als secundaire preventie bij 80-plussers met HVZ in de voor-

geschiedenis. Bij deze groep patiënten hebben statines niet 

alleen een gunstig effect op de cardiovasculaire en de totale 

mortaliteit, maar ze reduceren ook de kans op nieuwe mani-

festaties van HVZ en vergroten daarmee de kwaliteit van le-

ven. Ouderen met HVZ in de voorgeschiedenis worden vaak 

onderbehandeld, het is dus belangrijk hierop alert te blijven.

Belangrijke aspecten bij het gebruik van statines door 

80-plussers zijn levensverwachting versus time to benefit, het 

risico op interactie met andere middelen en de mogelijkheid 

dat een andere aandoening aan de hypercholesterolemie ten 

grondslag ligt, waardoor een statine niet zinvol is. Deze as-

pecten verdienen niet alleen aandacht bij ouderen die voor het 

eerst een statine gaan gebruiken, maar ook bij 80-plussers die 

dat al doen en het middel blijven gebruiken. ▪
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Met ingang van dit nummer gaat de kennistoets niet meer over drie 
verschillende artikelen, maar over één artikel. Voor de eerste ken-
nistoets nieuwe stijl is de keuze gevallen op ‘Statinetherapie bij 
80-plussers: starten of staken?’. De kennistoets staat op pagina 83.


