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die het beloop van bepaalde infecties gunstig beïnvloeden. Som-

mige wetenschappers speculeren al over een rol voor statines tij-

dens een influenzapandemie. In deze beschouwing ga ik nader in 

op de huidige stand van kennis omtrent het bovenstaande en geef 

ik aan welk vervolgonderzoek nodig is om de genoemde effecten 

beter in beeld te krijgen.

Statines en infecties
In 1986 komt de eerste orale cholesterolverlagende hydroxyme-

thylglutaryl-co-enzym-A-reductaseremmer simvastatine beschik-

baar.6 De introductie van de statines leidt vervolgens tot een 

aanzienlijke daling van de cardiovasculaire morbiditeit.7 In de 

tweede helft van de jaren negentig komen er echter steeds meer 

aanwijzingen dat deze daling in cardiovasculaire morbiditeit niet 

uitsluitend kan worden toegeschreven aan een daling van het 

cholesterol.8 Sindsdien is er in de literatuur naast de choleste-

rolverlagende effecten van statines ook sprake van zogenaamde 

pleiotrope effecten. Deze bestaan uit een anti-inflammatoire en 

een antioxidatieve component.

De pleiotrope effecten van statines gaven aanleiding tot verder 

onderzoek naar de effectiviteit van statines. Het gebruik van sta-

tines is inmiddels in verband gebracht met een verminderd risico 

op een ruim scala aan niet primair cardiovasculaire aandoenin-

gen, waaronder osteoporose, cataract, kanker en het ontwikkelen 

van sepsis.9-12 Vooral dit laatste suggereert dat statines effect 

hebben op het beloop van infecties.

De laatste jaren zijn er in de medische literatuur meerdere obser-

vationele onderzoeken verschenen die alle een relatie vinden 

tussen het gebruik van statines en het risico op en beloop van 

infecties. In 2006 vond men bij onderzoek in de Britse huisart-

sendatabase GPRD bijvoorbeeld dat het gebruik van statines is 

geassocieerd met een 51% verlaagd risico op een pneumonie bij 

patiënten met diabetes.13 Bij een ander GPRD-onderzoek uit 2007 

bleek dat statines het risico op een pneumonie met dodelijke 

afloop met 53% verlagen.14 Ook in een cohort van patiënten met 

COPD bleek statinegebruik geassocieerd met een significant ver-

laagd risico op een pneumonie.15 Behalve met het risico op een 

pneumonie heeft men statines ook in verband gebracht met het 

beloop van een pneumonie. Uit een recent onderzoek van Mor-

tensen et al. komt naar voren dat statinegebruik in de periode 

voor ziekenhuisopname geassocieerd is met een 46% verlaagde 

dertigdagenmortaliteit.16

Werkingsmechanisme
Ondanks het aanzienlijke aantal observationele onderzoeken met 

positieve uitkomsten ontbreekt tot op heden nog steeds een plau-

sibel werkingsmechanisme dat alle bovengenoemde bevindingen 
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tot ze een pneumonie krijgen. Deze aanpak kent naast praktische 

problemen echter ook enkele ethische bezwaren. Ouderen met 

cardiovasculaire en pulmonale comorbiditeit lopen het hoogste 

risico op een pneumonie en niemand zal hen nog langdurig een 

placebo geven. Een alternatief is een heranalyse van eerder uit-

gevoerde cardiovasculaire trials met bijvoorbeeld de uitkomst 

pneumonie. De vraag is alleen in welke mate en hoe goed men 

het optreden van een pneumonie bij deze onderzoeken heeft gere-

gistreerd. Tot de mogelijkheden behoort wel onderzoek naar het 

effect van statines op het beloop van een pneumonie. Naar schat-

ting heeft ruim de helft van de patiënten met een pneumonie nog 

geen strikte indicatie voor een statine. Hier zou het geven van een 

statine of placebo gedurende korte tijd in een gerandomiseerde 

onderzoeksopzet uitvoerbaar zijn. De bevindingen uit een derge-

lijk onderzoek, in combinatie met het al aanwezige observationele 

onderzoek, kunnen dan wellicht meer uitsluitsel geven over de 

pleiotrope effecten van statines tijdens een pneumonie.

Pandemie
Behalve over de mogelijk gunstige effecten van statines op het 

beloop van een pneumonie hebben onderzoekers in diverse medi-

sche tijdschriften ook gespeculeerd over een plaats voor statines 

tijdens een influenzapandemie. Diverse wetenschappelijke arti-

kelen suggereren dat statines dan een eenvoudige, goedkope en 

ruim beschikbare aanvulling op het therapeutisch arsenaal zouden 

zijn.24-26 We weten echter nog te weinig om te kunnen stellen dat 

dit een serieuze optie is, maar desalniettemin is het een interes-

sant concept. Het vormt zeker een extra argument om te investeren 

in een gerandomiseerd onderzoek naar het effect van statines op 

het klinisch beloop van een pneumonie. Als een dergelijk onder-

zoek inderdaad laat zien dat statines het beloop van een pneumo-

nie gunstig beïnvloeden, dan is te verwachten dat hetzelfde geldt 

tijdens een influenzapandemie. Een pneumonie is immers een veel 

voorkomende complicatie bij een influenza-infectie en tevens de 

voornaamste reden van overlijden aan deze infectie.

Besluit
Observationeel onderzoek heeft in ruime mate aanwijzingen 

opgeleverd voor de veronderstelling dat statines een gunstig 

effect hebben op het risico op en het beloop van een pneumonie. 

Het uitkijken is nu naar het eerste prospectieve onderzoek dat 

deze effecten bevestigt en verder uitwerkt.
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et al. uit 2007, die aantoonden dat er een associatie bestaat tus-

sen statinegebruik en een verlaagd risico op infectieuze complica-

ties na hartchirurgie.23 Hoewel het hier niet om gerandomiseerd 

onderzoek gaat, is moeilijk vol te houden dat een dergelijk effect 

uitsluitend door gezond gedrag wordt veroorzaakt.

Prospectief onderzoek
Op het moment van schrijven van deze beschouwing bestaat het 

bewijs voor een gunstig effect van statines op het beloop van 

infecties nog steeds uit uitsluitend retrospectief onderzoek waar-

in associaties worden gevonden. Het wordt tijd om deze asso-

ciaties te toetsen in prospectief onderzoek. Dat een plausibel 

werkingsmechanisme vooralsnog ontbreekt hoeft hiervoor geen 

belemmering te zijn. Een logische opzet zou zijn om personen 

die een hoog risico lopen op een pneumonie te randomiseren 

naar statine of placebo, om ze vervolgens langere tijd te volgen 

De kern
�  Verschillende observationele onderzoeken vinden een relatie 

tussen het gebruik van statines en het risico op en beloop van 

een pneumonie.

�  De meeste van deze onderzoeken hebben echter de inherente 

methodologische beperkingen van retrospectieve onderzoeken.

�  Het wachten is nu op het eerste prospectieve onderzoek dat 

deze effecten bevestigt en verder uitwerkt.
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Dood
Mijn vader is dood gegaan. We hebben geluk gehad. Wij sterven 

in de goede volgorde: hij eerst, ik later. Verder leven wilde hij niet 

meer. Toch lukte het sterven niet. Hij had namelijk breinziektes 

waaraan je niet zomaar dood gaat, zoals tobberigheid, angsten, 

Parkinson en dementie. Dat bedlegerige en rolstoelafhankelijke 

vond hij nog het makkelijkste te dragen. Maar dat zijn brein ver-

kruimelde, dat vond hij vreselijk. Zijn denken was zijn werk, zijn 

lust en zijn leven. En dat verpulverde, bij leven. Gelukkig kwam er 

een longontsteking langs, de vriend van oude mensen.
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Abstract
Van de Garde, E. The role of statins in the prevention of pneu-

monia. Huisarts Wet 2008;51(4):195-7.

Statins are currently used in the treatment of hypercholestero-

laemia and the (secondary) prevention of cardiovascular events. 

Some years ago the medical literature carried reports indicating 

that statins could also be playing a part in the prevention of 

pneumonia. It would seem that as well as possessing charac-

teristics whereby cholesterol levels are lowered, statins have 

so-called pleiotropic (anti-inflammatory and anti-oxidative) 

characteristics, which can have a beneficial effect on the course 

of certain infectious diseases. In the majority of studies of the 

effect of statins on pneumonia that have so far been published, 

a positive effect has been reported (mortality and risk is lower in 

statin users than in non-users). However any proof of the effect 

of statins on the risk and course of pneumonia at the moment 

consists exclusively of retrospective studies in which associati-

ons have been found. It is to be hoped that the first prospective 

study confirming and further elaborating these effects will soon 

be published.

Intermezzo

Ik had gedacht dat ik het zonder verdriet kon hebben, omdat hij 

toe was aan sterven. Toch overspoelde het verdriet me. Dat vond 

ik nogal raar van mezelf. Zeker, het is gewoon dan verdrietig te 

zijn. En toch vond ik het verbazend. Mis ik hem? Nee, dat is het 

niet. Wil ik nog van alles met hem? Nee, alles is gedaan. Wil ik 

hem nog wat laten zien? Nee, want hij heeft alles al gezien en de 

rest bekijk ik zelf wel. Het verdriet was simpeler: het ontroerende 

besef dat we het samen goed hebben gehad. Daar moest ik om 

huilen. Het is goed geweest. Het is goed zo.

Nico van Duijn
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