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DE TOEKOMST VAN DE CARDIOLOGIE

Nog altijd zijn hart- en vaatziekten de belangrijkste oorzaak van morbi-mortaliteit in de meeste regio's van onze 
planeet. Bij de preventie en de behandeling van atheromateuze vaatpathologieën worden weliswaar bemoedigende 
resultaten geboekt, maar nieuwe dreigingen maken reeds hun opwachting. We denken dan met name aan de 
krachtige toename van het aantal gevallen van diabetes en zwaarlijvigheid, en uiteraard speelt de vergrijzing van 
de bevolking in de industrielanden ook een rol.
Gelukkig wordt er in ons vakgebied voortdurend vooruitgang geboekt en we leggen u hier dan ook een (niet eens 
volledige) lijst voor van lopende of toekomstige vernieuwingen in de cardiologische praktijk.

TECHNOLOGISCHE VORDERINGEN EN TOEPASSINGEN VAN HET FUNDAMENTEEL ONDERZOEK

Beeldvorming:
Echocardiografie, angioscanner, cardiale MRI, myocardscintigrafie leveren steeds nauwkeuriger beelden op. De 
diagnostische mogelijkheden van 3D echocardiografie zijn ronduit indrukwekkend. Het gebruik van algoritmes 
om bij beslissingen te helpen (ook bekend onder de onjuiste benaming  "artificiële intelligentie") zal binnenkort 
beschikbaar zijn. Er wordt reeds vooruitgang in de praktijk gebracht door het gelijktijdig gebruik van meerdere 
beeldvormingstechnieken (scanner, MRI en angiografisch beeldmateriaal) in de katheterisatiekamer voor 
revascularisatie-ingrepen door middel van angioplastiek, voor het plaatsen van kleppen die percutaan zijn 
ingebracht en voor ablatie bij ritmestoornissen.

Interventiecardiologie:
Heelkundige ingrepen zijn minder vaak noodzakelijk omdat ze steeds meer worden vervangen door ingrepen via 
een katheter.
Het vervangen van de aortaklep via percutane weg in een katheterisatiekamer of in een "hybride" zaal waar een 
cardioloog en een chirurg samenwerken, heeft zijn gunstige kostenefficiëntie bewezen. Ook de andere kleppen 
worden intussen percutaan hersteld/vervangen: de mitraalklep, de tricuspidaalklep en de longklep. Andere 
recente technieken zijn onder meer de percutane dichting van de linker hartboezem bij boezemfibrilleren met een 
hoog risico van cardio-embolie wanneer anticoagulatie op de langere termijn een moeilijkheid vormt, het dichten 
van een foramen ovale bij cryptogeen CVA bij jonge mensen, het interatrial shunt device bij de behandeling van 
hartfalen.
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Ook bij de interventies in de ritmologie is er sprake van permanente vooruitgang: volledig implanteerbare 
stimulatoren zonder sonde die via femorale weg worden ingebracht, subcutane defibrillatoren, allerlei 
ablatietechnieken.
Ten slotte zijn er ook voor percutane kransslagaderrevascularisatie door angioplastiek steeds ruimere en 
nauwkeuriger indicaties. Op het vlak van het materiaal wordt ruim gebruik gemaakt van omhulde stents en 
biologisch afbreekbare stents.

Hartchirurgie: 
Onze collega's aan de operatietafel dreigen niet zonder werk te vallen! Het vooruitzicht van harttransplantatie 
heeft de ontwikkeling van implanteerbare systemen voor ventriculaire assistentie mogelijk gemaakt, niet alleen 
in afwachting van een donorhart maar ook als geavanceerde behandeling bij terminaal hartfalen. Het ultieme 
doel is het kunsthart, zoals het CARMAT-hartproject, waarvan het eerste prototype in 2013 werd ingeplant door 
het team van professor Carpentier. Na enkele tegenslagen loopt de evaluatie nog steeds.

Genetica en regeneratieve cardiologie:
Een complete moleculaire diagnose is in meerdere pathologieën mogelijk en het identificeren van individuele 
genetische factoren vergroot de hoop op gepersonaliseerde geneeskunde die steeds beter is afgestemd op 
elke afzonderlijke patiënt. Farmacologische behandeling zal gebaseerd zijn op het genetisch profiel, zodat de 
therapietrouw verbetert en er minder ongewenste neveneffecten zijn. Complexe technieken zoals het overbrengen 
van ontbrekende genen of het vervangen van gebrekkige genen in menselijke cellen zijn in volle ontwikkeling. Een 
recent voorbeeld is gentherapie bij de cardiomyopathie in de ziekte van Duchenne.
Regeneratieve cardiologie door overbrenging van multipotente stamcellen uit de hartspier of uit het beenmerg 
biedt eveneens enthousiasmerende vooruitzichten voor de behandeling van aandoeningen zoals acuut hartinfarct, 
chronisch hartfalen, verwijde cardiomyopathieën en refractaire angor. 

PREVENTIE: TUSSEN FARMACOLOGIE EN GEZONDER LEVEN.

De multifactoriële etiologie van hart- en vaataandoeningen vergt een globale aanpak van alle risicofactoren, zowel 
met farmacologische middelen als door een gezondere manier van leven te bevorderen.
Voor de behandeling van hypercholesterolemie, hoge bloeddruk, hartfalen en stollingsmoeilijkheden worden de 
geneesmiddelen steeds krachtiger, doeltreffender en veiliger. Voor hypercholesterolemie bij patiënten met een 
hoog risico is er nu niet alleen behandeling met statines, eventueel in combinatie met ezetimib, maar zijn er nu 
ook behandelingen met monoclonale antistoffen die het enzym PCSK9 remmen. Voor zwaarlijvigheid en diabetes 
heeft men onlangs van het darmmicrobioom ontdekt dat het een nieuw therapeutisch target kan zijn als men 
gebruikt maakt van de bacterie Akkermansia municiphila.
Een gezondere manier van leven is voor cardiovasculaire preventie vanzelfsprekend de eerste, onontbeerlijke 
stap. Zowel voor primaire als voor secundaire preventie zijn evenwichtige voeding, regelmatig bewegen en niet 
roken of ermee stoppen de drie pijlers waaraan de Belgische Cardiologische Liga al vijftig jaar werkt! In de 
toekomst zal gehamerd moeten worden op de noodzaak van een echt volksgezondheidsbeleid om doeltreffender 
de strijd aan te binden met roken, luchtverontreiniging door fijn stof en ongezonde voeding. Op dat laatste vlak 
is nog veel vooruitgang te verwezenlijken, te beginnen met het verduidelijken van wat dat precies is, "gezonde" 
voeding: welke rol spelen suikers en vetten (glucose/fructose versus verzadigde vetzuren), vermindering van het 
zoutverbruik, minder of helemaal geen voedingswaren die tot het uiterste verwerkt en behandeld zijn.

Samenvattend mogen we zeggen dat de cardiologie in het begin van de 20ste eeuw nog een "contemplatieve" 
specialiteit was maar steeds meer "interventioneel" is geworden. Dankzij het fundamenteel onderzoek en de 
technologische vooruitgang zijn de jongste vijftig jaar aanzienlijke stappen gezet op heel wat gebieden: behandeling 
van kransslagaderpathologieën, valvulopathieën, aangeboren cardiopathieën, ritmestoornissen, hartfalen, enz. 
Toch is er nog heel wat werk aan de winkel op het gebied van de preventie, met acties die bedoeld zijn om de 
voornaamste risicofactoren uit te roeien. Precies op dat vlak ligt het doel van de Belgische Cardiologische Liga! ||
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ORBITA, EEN KLEIN ONDERZOEK VAN GROOT 
BELANG

ORBITA (Objective Randomised Blinded Investigation with optimal medical Therapy of Angioplasty in stable 
angina) is een gecontroleerde gerandomiseerde studie die in 5 Britse centra werd verricht op 200 stabiele 
kransslagaderpatiënten met symptomen, die een eentakspathologie hebben gehad (stenose ≥70% toegankelijk 
voor angioplastiek) en van wie de linkerventrikelfunctie gevrijwaard bleef (1).

Het profiel van deze patiënten is heel klassiek: gemiddeld 66 jaar oud, 73% mannen, BMI 28,7 kg/m2, 18% diabetici, 
69% hogebloeddruklijders, 6% met antecedent van hartinfarct, 13% hadden reeds angioplastiek achter de rug.

De stenose bedraagt gemiddeld 84,4% en de FFR (fractionele flow reserve) is 0,69.

Al deze patiënten genoten een optimalisering van hun medische behandeling gedurende een periode van 6 weken, 
na afloop waarvan allerlei onderzoeken en tests werden gedaan (inspanningsgeschiktheid via cardiopulmonale 
capaciteit, vragenlijsten over symptomen (Seattle Angina Questionnaire) en levenskwaliteit (EuroQol 5 dimensies, 
EQ-5D-5L) en dobutamine-stressechografie. 

Van alle patiënten werd een coronarografie genomen en hun FFR werd gemeten, waarna zij door randomisering 
werden onderverdeeld in:

•  een groep angioplastiek door inplanting van actieve stents voor elke significante laesie en met als een doel een 
volledige revascularisatie te verkrijgen bij angiografie,

• een groep nepprocedure met behoud van de verdoving gedurende minstens 15 minuten (in de groep angioplastiek 
duurde de procedure gemiddeld 24 minuten) en terugtrekking van de katheters zonder angioplastiek.

Alle patiënten werden voorbehandeld met een bitherapie met antiplaquettaire middelen, die in beide groepen tot 
6 weken werd aangehouden.

Het voornaamste evaluatiecriterium was het verschil in winst op het vlak van de inspanningsduur tussen beide 
groepen, beoordeeld op 6 weken na de procedure en er werd geen significant voordeel opgetekend. 28 seconden 
winst in de groep angioplastiek en 12 seconden in de groep nepprocedure, ofwel een ∆ van 16 seconden (BI 95% 
van –9 tot +42; p= 0,02). Dat is heel wat minder dan de minimale winst van 45 seconden die doorgaans wordt 
vastgesteld bij proeven die anti-anginosa vergelijken met een placebo.

Geen enkele van de andere geëvalueerde parameters verbetert significant door angioplastiek, met uitzondering 
van de contractiele reserve op de echo, een winst die evenwel klinisch niet relevant blijkt als men mag afgaan 
op de bewoordingen van beide commentatoren(2) van dit onderzoek: "De resultaten tonen ondubbelzinnig dat 
angioplastiek geen voordeel biedt in vergelijking met de medische behandeling bij stabiele angor, zelfs niet 
wanneer die ongevoelig is voor de medische behandeling. In het licht van die resultaten zouden alle aanbevelingen 
angioplastiek in neerwaartse zin moeten herzien bij patiënten die ondanks een medische behandeling angineus 
blijven."

Een tiental jaren geleden had het onderzoek COURAGE(3) ons inderdaad al laten 
zien dat er in termen van overlijden en infarct geen evident prognoseverschil was 
tussen verwijde stabiele kransslagaderpatiënten en patiënten die medisch optimaal 
werden behandeld. ORBITA toont nu aan dat er evenmin sprake is van voordeel op 
het vlak van symptomen en levenskwaliteit bij die patiënten. 

Ten slotte signaleren we dat het ontbreken van winst door angioplastiek in 
vergelijking met de nepprocedure de auteurs doet suggereren dat het placebo-
effect ongetwijfeld niet vreemd is aan de symptomatische verbetering die vaak na 
angioplastiek wordt gerapporteerd, wat hen er vervolgens toe brengt te vragen 
dat de doeltreffendheid van invasieve procedures zou worden gecontroleerd (en zij 
hebben laten zien dat dit doenbaar was), zoals dat voor geneesmiddelen gebeurt.

Bravo en laten we proberen ons niet te laten meeslepen door de verwijdingsreflex 
wanneer het gaat om stenose bij een stabiele kransslagaderpatiënt. ||
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• Compleet gamma
• Deelbare tabletten  

van 10, 20 en 40 mg

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Rosuvastatine Teva 5, 10, 15, 20, 30, 40 mg filmomhulde tabletten KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet bevat 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg of 40 mg rosuvastatine (onder de vorm van 
rosuvastatinecalcium). Hulpstof met bekend effect: Elke 5 mg filmomhulde tablet bevat 48 mg lactose. Elke 10 mg filmomhulde tablet bevat 95 mg lactose. Elke 15 mg filmomhulde tablet bevat 143 mg lactose. Elke 20 mg filmomhulde tablet bevat 190 mg lactose. 
Elke 30 mg filmomhulde tablet bevat 128 mg lactose. Elke 40 mg filmomhulde tablet bevat 171 mg lactose. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. KLINISCHE GEGEVENS Therapeutische indicaties Behandeling van hypercholesterolemie 
Volwassenen, adolescenten en kinderen van 6 jaar of ouder met primaire hypercholesterolemie (type IIa, inclusief heterozygote familiaire hypercholesterolemie) of gemengde (gecombineerde) dyslipidemie (type IIb) als adjuvans bij dieet, wanneer de respons op 
dieet en andere niet-farmacologische behandelingen (bijv. lichaamsbeweging, gewichtsvermindering) onvoldoende is. Homozygote familiaire hypercholesterolemie, als adjuvans bij dieet en andere lipidenverlagende behandelingen (bijv. LDL aferese) of als dergelijke 
behandelingen niet aangewezen zijn. Preventie van cardiovasculaire voorvallen Preventie van ernstige cardiovasculaire voorvallen bij patiënten waarvan verwacht wordt dat ze een hoog risico op een eerste cardiovasculair voorval hebben (zie rubriek 5.1), als 
aanvulling op de correctie van andere risicofactoren. Dosering en wijze van toediening Voordat de behandeling wordt gestart, moet de patiënt een standaard cholesterolverlagend dieet volgen dat moet voortgezet worden tijdens de behandeling. De dosis moet 
individueel aangepast worden in functie van de doelstelling van de behandeling en de respons van de patiënt, op basis van de huidige consensusrichtlijnen. Rosuvastatine Teva filmomhulde tabletten mogen toegediend worden op om het even welk moment van de 
dag, met of zonder voedsel. Behandeling van hypercholesterolemie De aanbevolen startdosering is 5 mg of 10 mg oraal eenmaal per dag bij zowel statine-naïeve patiënten als patiënten die zijn overgeschakeld van een andere HMG-CoA reductaseremmer. Bij de 
keuze van een startdosering moet men rekening houden met de individuele cholesterolspiegel van de patiënt en zijn toekomstig cardiovasculair risico, alsook met het potentieel risico op bijwerkingen (zie hieronder). Indien nodig mag er een dosisaanpassing naar 
het volgende dosisniveau gebeuren na 4 weken (zie rubriek 5.1). In het kader van het toegenomen meldingspercentage van bijwerkingen met de dosis van 40 mg in vergelijking met lagere dosissen (zie rubriek 4.8), mag een finale titratie naar 30 mg of naar de 
maximale dosis van 40 mg alleen overwogen worden bij patiënten met ernstige hypercholesterolemie met een hoog cardiovasculair risico (in het bijzonder patiënten met familiaire hypercholesterolemie), die hun behandeltarget niet bereiken met 20 mg en bij wie een 
routine follow-up zal uitgevoerd worden (zie rubriek 4.4). Controle door een specialist wordt aanbevolen wanneer met de dosis van 30 mg of van 40 mg wordt gestart. Preventie van cardiovasculaire voorvallen In de studie in verband met de reductie van het risico op 
cardiovasculaire voorvallen, was de gebruikte dosis 20 mg per dag (zie Rubriek 5.1). Pediatrische patiënten Het gebruik bij pediatrische patiënten mag alleen uitgevoerd worden door specialisten. Kinderen en adolescenten van 6 tot 17 jaar (Tanner-stadium <II-V)  
Bij kinderen en adolescenten met heterozygote familiaire hypercholesterolemie is de gebruikelijke startdosering 5 mg per dag. - Bij kinderen van 6 tot 9 jaar met heterozygote familiaire hypercholesterolemie is het gebruikelijke doseringsbereik 5-10 mg, oraal, eenmaal 
per dag. De veiligheid en werkzaamheid van doseringen boven de 10 mg zijn niet onderzocht in deze populatie. - Bij kinderen van 10 tot 17 jaar met heterozygote familiaire hypercholesterolemie is het gebruikelijke doseringsbereik 5-20 mg, oraal, eenmaal per dag. 
De veiligheid en werkzaamheid van doseringen boven de 20 mg zijn niet onderzocht in deze populatie. De dosistitratie moet uitgevoerd worden in functie van de individuele respons en verdraagzaamheid bij pediatrische patiënten, zoals aanbevolen door de 
pediatrische behandelrichtlijnen (zie rubriek 4.4). Kinderen en adolescenten moeten een standaard cholesterolverlagend dieet volgen voor aanvang van de behandeling met rosuvastatine; dit dieet moet tijdens de behandeling met rosuvastatine voortgezet worden. 
De ervaring bij kinderen met homozygote familiaire hypercholesterolemie is beperkt tot een klein aantal kinderen tussen 8 en 17 jaar. Doses van 30 mg en van 40 mg tablet zijn niet geschikt voor gebruik bij pediatrische patiënten. Kinderen onder de 6 jaar De veiligheid 
en werkzaamheid van het gebruik bij kinderen jonger dan 6 jaar is niet onderzocht. Daarom wordt het gebruik van rosuvastatine niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 6 jaar. Gebruik bij ouderen Bij patiënten > 70 jaar wordt een startdosering van 5 mg 
aanbevolen (zie rubriek 4.4). Er is geen andere doseringsaanpassing nodig in relatie tot leeftijd. Dosering bij patiënten met nierfunctiestoornis Er is geen dosisaanpassing nodig bij patiënten met een milde tot matige nierfunctiestoornis. De aanbevolen startdosering 
is 5 mg bij patiënten met een matige nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 60 ml/min). De doseringen van 30 en 40 mg zijn gecontra-indiceerd bij patiënten met een matige nierfunctiestoornis. Het gebruik van rosuvastatine bij patiënten met een ernstige 
nierfunctiestoornis is gecontra-indiceerd voor alle doseringen. (Zie rubriek 4.3 en rubriek 5.2). Dosering bij patiënten met leverfunctiestoornis Er was geen toegenomen systemische blootstelling aan rosuvastatine bij patiënten met een Child-Pugh score van 7 of lager. 
Een toegenomen systemische blootstelling werd echter waargenomen bij patiënten met een Child-Pugh score van 8 en 9 (zie rubriek 5.2). Bij deze patiënten moet een evaluatie van de nierfunctie overwogen worden (zie rubriek 4.4). Er is geen ervaring bij patiënten 
met een Child-Pugh score hoger dan 9. Rosuvastatine is gecontra-indiceerd bij patiënten met een actieve leverziekte (zie rubriek 4.3). Ras Bij Aziatische personen werd een verhoogde systemische blootstelling waargenomen (zie rubriek 4.3, rubriek 4.4 en rubriek 
5.2). De aanbevolen startdosering is 5 mg voor patiënten van Aziatische afkomst. De doseringen van 30 en 40 mg zijn gecontra-indiceerd bij deze patiënten. Genetische polymorfismen Er zijn specifieke soorten genetische polymorfismen bekend die kunnen leiden 
tot een verhoogde blootstelling aan rosuvastatine (zie rubriek 5.2). Bij patiënten waarvan bekend is dat ze deze specifieke polymorfismen bezitten, wordt een lagere dagelijkse dosering van rosuvastatine aanbevolen. Dosering bij patiënten met predisponerende 
factoren voor myopathie Bij patiënten met predisponerende factoren voor myopathie is de aanbevolen startdosering 5 mg (zie rubriek 4.4). De doseringen van 30 en 40 mg zijn gecontra-indiceerd voor sommige van deze patiënten (zie rubriek 4.3). Gelijktijdige 
behandelingen Rosuvastatine is een substraat van verschillende transporteiwitten (bijv. OAT1B1 en BCRP). Het risico op myopathie (inclusief rabdomyolyse) is verhoogd wanneer rosuvastatine gelijktijdig wordt toegediend met bepaalde geneesmiddelen die de 
plasmaconcentraties van rosuvastatine verhogen als gevolg van interacties met deze transporteiwitten (bijv. ciclosporine en bepaalde proteaseremmers, inclusief combinaties van ritonavir met atazanavir, lopinavir en/of tipranavir; zie rubrieken 4.4 en 4.5). Indien 
mogelijk moeten alternatieve geneesmiddelen overwogen worden en, indien nodig, moet overwogen worden om de behandeling met rosuvastatine tijdelijk te staken. In situaties waarin de gelijktijdige toediening van deze geneesmiddelen met rosuvastatine 
onvermijdelijk is, moeten de voordelen en risico’s van een gelijktijdige behandeling en dosisaanpassingen van Rosuvastatine Teva nauwgezet overwogen worden (zie rubriek 4.5). Contra-indicaties Rosuvastatine is gecontra-indiceerd: - bij patiënten met 
overgevoeligheid voor rosuvastatine of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. - bij patiënten met actieve leverziekte, inclusief onverklaarbare, aanhoudende verhogingen van serumtransaminasen en elke verhoging van serumtransaminasen hoger dan 
3-maal de bovengrens van de normale waarden (ULN). - bij patiënten met ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 30 ml/min).  - bij patiënten met myopathie. - bij patiënten die gelijktijdig ciclosporine gebruiken. - tijdens de zwangerschap en de borstvoeding 
en bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd die geen geschikte anticonceptieve maatregelen nemen. - De doseringen van 30 en 40 mg zijn gecontra-indiceerd bij patiënten met predisponerende factoren voor myopathie/rabdomyolyse. Deze factoren omvatten: - matige 
nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 60 ml/min) – hypothyroïdie - persoonlijke of familiaire voorgeschiedenis van erfelijke spierstoornissen - antecedenten van spiertoxiciteit met andere HMG-CoA reductaseremmers of fibraten – alcoholmisbruik - situaties waarin 
verhoogde plasmaspiegels kunnen optreden - Aziatische patiënten - gelijktijdig gebruik van fibraten. - (zie rubrieken 4.4, 4.5 en 5.2) Bijwerkingen De bijwerkingen die waargenomen werden met rosuvastatine, zijn over het algemeen mild en van voorbijgaande aard. 
In gecontroleerde klinische studies werd minder dan 4% van de patiënten behandeld met rosuvastatine teruggetrokken uit de studie omwille van bijwerkingen. Lijst van bijwerkingen in tabelvorm De volgende tabel toont het bijwerkingenprofiel van rosuvastatine, 
gebaseerd op gegevens uit klinische studies en uitgebreide post-marketing ervaring. De bijwerkingen die hieronder zijn weergegeven, zijn gerangschikt volgens frequentie en systeem/orgaanklasse (SOC). De frequenties van de bijwerkingen zijn gerangschikt volgens 
de volgende conventie: Vaak (≥1/100 tot <1/10); Soms (≥1/1000 tot <1/100); Zelden (≥1/10.000 tot <1/1000); Zeer zelden (<1/10.000); Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Bijwerkingen gebaseerd op gegevens uit klinische studies 
en post-marketing ervaring Bloed- en lymfestelselaandoeningen: zelden: Trombocytopenie Immuunsysteemaandoeningen: zelden: Overgevoeligheidsreacties, inclusief angio-oedeem Endocriene aandoeningen: vaak: Diabetes mellitus1 Psychische stoornissen: niet 
bekend: Depressie Zenuwstelselaandoeningen: vaak: Hoofdpijn Duizeligheid, zeer zelden: Polyneuropathie Geheugenverlies, niet bekend: Perifere neuropathie, Slaapstoornissen (inclusief slapeloosheid en nachtmerries) Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen: niet bekend: Hoest Dyspneu Maagdarmstelselaandoeningen: vaak: Constipatie Misselijkheid Buikpijn, zelden: Pancreatitis niet bekend: Diarree Lever- en galaandoeningen: zelden: Verhoogde levertransaminasen, zeer zelden: Geelzucht 
Hepatitis Huid- en onderhuidaandoeningen: soms: Pruritus Rash Urticaria, niet bekend: Stevens-Johnson-syndroom Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: vaak: Myalgie, zelden: Myopathie (inclusief myositis) Rabdomyolyse, zeer zelden: Artralgie, Niet 
bekend: Imuungemedieerde necrotiserende myopathie, Peesstoornissen, soms gecompliceerd door ruptuur Nier- en urinewegaandoeningen: zeer zelden: Hematurie Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen: zeer zelden: Gynaecomastie Algemene aandoeningen 
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70 JAAR CARDIOVASCULAIRE  
PREVENTIE (1948-2018)

Dit artikel wil in grote lijnen de mijlpalen op het vlak van de preventie van hart- en vaataandoeningen beschrijven, 
sinds halfweg de 20ste eeuw tot nu. Met "hart- en vaataandoeningen" bedoelt men meer bepaald de groep van 
aandoeningen die de slagaders treft en wordt gekenmerkt door het afzetten van atheroomplaque tegen de 
slagaderwanden (vandaar de term "atherosclerose"). Gaat het over de slagaders die de hartspier van bloed 
voorzien (de kransslagaders), dan spreekt men van "kransslagaderlijden", en dat kan uiteindelijk leiden tot 
volledige afsluiting van de slagader door een bloedprop, wat niets anders is dan een hartinfarct. Gaat het over 
de slagaders die de hersenen van bloed voorzien, dan spreken we van een cerebrovasculair accident (CVA), bij 
de slagaders die de onderste ledematen van bloed voorzien hebben we het over arteriopathie van de onderste 
ledematen. Aangezien atherosclerose een systemische aandoening is, zal cardiovasculaire preventie een 
gunstige impact hebben op die verschillende plaatsen.

In de Verenigde Staten van Amerika kwamen die hart- en vaataandoeningen (HVA) van atheromateuze origine 
zeer vaak voor – ze vormden er veruit de voornaamste doodsoorzaak – en precies daar zocht men dan via 
epidemiologisch onderzoek naar inzicht in de oorzaken ervan. De eerste onderzoeken van enige omvang staken 
van wal kort na de tweede wereldoorlog, maar reeds in 1913 had de Russische professor Anitsjkov gesuggereerd 
dat cholesterol mogelijk een rol speelde bij de vorming van atheroomplaque; dat deed hij nadat hij de ziekte had 
uitgelokt bij konijnen die cholesterolrijke voeding hadden gekregen.(1)

Een woordje over methodologie zal inzicht geven in de aard van de verschillende onderzoeken die op het vlak van 
de preventie van HVA worden verricht. Men onderscheidt twee grote onderzoekstypes: observatieonderzoek en 
interventieonderzoek. Observatieonderzoeken vallen uiteen in enerzijds "ecologische" onderzoeken, waarbij 
men populaties met verschillende frequenties van HVA vergelijkt en op zoek gaat naar de kenmerken die hen 
van elkaar onderscheiden, en anderzijds "prospectieve cohortonderzoeken", waarbij men in de tijd individuen 
volgt en op zoek gaat naar de voorbeschikkende factoren aan de hand waarvan men hen kan onderbrengen 
in groepen met gering risico en met hoog risico. Zodra die "risicofactoren" geïdentificeerd zijn, kan men 
overgaan tot interventieonderzoek, bedoeld om die factoren te wijzigen door anders te gaan leven (voeding, 
lichaamsbeweging,…) of door geneesmiddelen.

Deze term "risicofactor" is afkomstig uit de publicatie 
van het "Framingham onderzoek" in 1961. Dat was 
een omstandig epidemiologisch onderzoek dat 
in 1948 was begonnen in het Amerikaanse stadje 
Framingham (in de buurt van Boston, Massachusetts). 
Het ging om een prospectief onderzoek waarbij een 
cohort van volwassenen zonder cardiovasculaire 
voorgeschiedenis werden gevolgd met betrekking tot 
het voorkomen van HVA. Inmiddels zit het onderzoek 
aan de derde generatie! Dankzij het Framingham 
onderzoek werden drie belangrijke risicofactoren 
gevonden: te veel cholesterol in het bloed, hoge 
bloeddruk en roken. Dat waren met andere woorden 
de drie "schuldigen" die men kon aanpakken via 
cardiovasculaire preventie.(2)

Korte tijd nadien, in 1950, begon aan de universiteit 
van Minnesota onderzoek naar de oorsprong van 
HVA en in 1957 schoot een tweede epidemiologisch 
onderzoek van grote omvang uit de startblokken: de 
"zevenlandenstudie", onder leiding van prof. Ancel 
Keys(3).
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Deze keer vergeleek men voedingsgewoonten, een aantal biologische parameters en de mortaliteit door 
HVA in zeven verschillende landen, van Japan tot Finland, van Griekenland tot de V.S. Dit onderzoek kwam 
tot de conclusie dat er een verband bestond tussen verbruik van verzadigde vetten van dierlijke oorsprong, 
cholesterolgehalte in het bloed en cardiovasculaire mortaliteit. De resultaten van dit onderzoek werden in 1970 
gepubliceerd en wekten in heel het land grote belangstelling.(4) De officiële Amerikaanse gezondheidsinstanties 
schaarden zich achter dit begrip diet heart hypothesis (d.w.z. voeding heeft een weerslag op het hart) en 
lanceerden een nationale campagne rond aanbevelingen bedoeld om de consumptie van producten van dierlijke 
oorsprong te beperken en meer oliën te verbruiken die rijk zijn aan onverzadigde vetten. Deze aanbevelingen 
werden overgenomen door de meeste andere westerse landen en zijn momenteel nog altijd in zwang. Maar heel 
wat vetarme producten zijn met suikers verrijkt en dat kan een verklaring zijn voor de aanzienlijke toename 
van het voorkomen van zwaarlijvigheid en diabetes (eveneens twee cardiovasculaire risicofactoren zijn) in de 
Verenigde Staten en ook in heel wat andere landen. Overigens was het zevenlandenonderzoek onderhevig 
aan kritiek vanwege systematische fouten in de methodologie en de financiering ervan door de spijsolie- en 
suikernijverheid in de V.S.

Intussen verliep het onderzoek verder in drie evenwijdige richtingen: de lipidenstofwisseling, de mechanismen 
die bij hoge bloeddruk werken en stoppen met roken.

Het mechanisme van hypercholesterolemie werd ontcijferd dankzij de ontdekking van proteïnen die cholesterol 
transporteren, door Nobelprijswinnaars Brown en Goldstein in 1985, en van het teveel aan LDL (low density 
lipoprotein) als oorzakelijke factor van atheromatose in de kransslagaders(5).

 

Heel wat interventieonderzoeken naar het effect van voeding met minder verzadigde vetten leverden wisselende 
resultaten op met betrekking tot het verlagen van de LDL-cholesterol (LDL-C). Om die niet zo eenduidige 
resultaten te verklaren roept men methodologische problemen en de mogelijkheid van belangenconflicten in…

Wanneer voeding niet de oplossing voor het probleem is, kan men overgaan naar geneesmiddelen die in staat 
zijn het cholesterolgehalte in het bloed, vooral dan het LDL-cholesterolgehalte, te doen dalen. De eerste 
gerandomiseerde klinische proeven gingen van start in de jaren 1970 en leverden op hun beurt niet al te 
overtuigende resultaten op, maar maakten gebruik van geneesmiddelen die alles bij elkaar niet zo doeltreffend 
waren en niet te verwaarlozen bijwerkingen veroorzaakten. De ronduit spectaculaire doorbraak op dat vlak 
kwam er toen in het begin van de jaren 1990 de remmers van cholesterolaanmaak in de lever, de "statines", 
gebruiksklaar werden gemaakt. Het eerste onderzoek dat de doeltreffendheid van statines aantoonde was 
"4S", een secundair preventieonderzoek gepubliceerd in 1994(6), gevolgd door het "WOSCOPS", een primair 
preventieonderzoek bij mensen met een hoog risico, gepubliceerd in 1995(7), dat op zijn beurt werd gevolgd 
door nog heel wat andere onderzoeken met allerlei soorten statines. Globaal kunnen statines het LDL-
cholesterolgehalte met ongeveer 30% doen dalen, ongeacht het aanvankelijke gehalte, en dat gaat gepaard met 
een relatieve daling, van dezelfde grootteorde, van de mortaliteit door HVA zonder merkbare neveneffecten 
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(behalve spierpijnen bij bepaalde patiënten) en zonder toename van andere mortaliteitsoorzaken. Men schat 
dat een vermindering van het cardiovasculair mortaliteitsrisico met 20% wordt bereikt voor elke verlaging van 
het LDL-cholesterolgehalte met 40mg/dl. 

Momenteel evalueert men PCSK9-remmers, nog krachtiger geneesmiddelen die het cholesterolgehalte in het 
bloed verlagen door in te werken op de werking van de LDL-receptoren in de lever. Op een van de onderzoeken 
die dat doen (FOURIER, met evolocumab) gaan dr. Eric Tison en dr. Jean-Claude Lemaire in het artikel hierna 
gedetailleerd in. De bijzonder veelbelovende resultaten worden geregistreerd, maar omdat ze zo duur zijn, 
worden deze nieuwe geneesmiddelen in eerste instantie voorbehouden voor patiënten met hoog risico, met 
aanzienlijke hypercholesterolemie die bij maximale statinedosissen niet wijkt.

Momenteel heeft behandeling met statine bij wetenschappelijke consensus het statuut van een onontbeerlijke 
behandeling bij secundaire preventie (na een infarct of CVA) en ze wordt als primaire preventiemaatregel 
aanbevolen voor patiënten met hypercholesterolemie en een hoog risico, bij wie dieetmaatregelen niet 
volstaan om het LDL-cholesterolgehalte in het bloed te verlagen. LDL-richtwaarden worden gepubliceerd, in 
functie van het risiconiveau: 115 mg/dl voor de bevolking in het algemeen, 100 mg/dl voor mensen met een hoog 
risico, 70 mg/dl voor patiënten met een zeer hoog risico.

Op het vlak van hoge bloeddruk is er eveneens haast ontelbaar veel klinisch onderzoek gedaan. Hoge bloeddruk 
is een belangrijke risicofactor aangezien het opsporen ervan gemakkelijk is (gewoon de bloeddruk meten met 
een sfygmomanometer) en hij in principe ook vlot te corrigeren valt.

Maatregelen met betrekking tot voeding en levenswijze 
komen op de eerste plaats, met name minder zout en alcohol 
verbruiken. Die adviezen gelden voor de hele bevolking, want 
de gevoeligheid voor zout verschilt van mens tot mens. Ernstige 
hoge bloeddruk moet men uiteraard snel behandelen, maar men 
dient ook rekening te houden met de aanwezigheid van andere 
risicofactoren bij lichte of matige hypertensie. Het mechanisme 
van het renine-angiotensine-aldotesteronsysteem werd vanaf 
de jaren 1970 helemaal ontrafeld. Men beschikte al tien of 
twintig jaar over diuretica en bètablokkers die doeltreffend 
zijn om de bloeddrukcijfers naar beneden te halen. De eerste 
geneesmiddelen die het angiotensine-converterend enzym 
remmen waren beschikbaar op het einde van de jaren 1970, 
gevolgd door de antagonisten van de angiotensinereceptoren 
(sartanen) tegen 1990. Die twee nieuwe klassen van 
geneesmiddelen betekenden een aanzienlijke verbetering met betrekking tot het beheersen van hoge bloeddruk. 
Meerdere onderzoeken leverden het bewijs voor de doeltreffendheid van bloeddrukverlagers voor de preventie 
van  hart- en vaataandoeningen. Uiteraard moet men ernstige hoge bloeddruk snel behandelen, maar men dient 
ook rekening te houden met de aanwezigheid van andere risicofactoren bij lichte of matige bloeddrukverhoging. 
De grenswaarde voor de systolische bloeddruk evolueerde in de 
loop der jaren sterk: aanvankelijk was dat 160 mmHg, intussen 
zijn we opgeschoven naar 140 mmHg of zelfs minder. Net als 
voor de andere risicofactoren moet de preventie een leven lang 
duren: hoge bloeddruk geneest men niet, de behandeling mag 
niet onderbroken worden.

Sinds Framingham weet men dat roken een zwaar wegende 
risicofactor is voor het ontstaan van HVA, zoals men al 
sinds de jaren ’50 wist dat het de voornaamste oorzaak van 
longkanker was. Dat heeft ertoe bijgedragen dat er krachtiger 
overheidsmaatregelen kwamen om zowel actief als passief 
roken te verminderen. Er werden ook relatief doeltreffende 
medicijnen ontwikkeld om nicotineverslaving te bestrijden. 
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De verschillende risicofactoren individueel aanpakken is één ding, maar men kon zich makkelijk inbeelden 
dat globale preventie, die dus op het geheel van die risicofactoren slaat, nog spectaculairder resultaten zou 
kunnen opleveren. Dat leidde tot een prospectief interventieonderzoek dat in 1996 in de V.S. werd opgestart 
onder de benaming "Multiple Risk factor Intervention trial (MRFIT)".(8) Twee instanties belastten zich met de 
realisatie van dit onderzoek: de WGO voor het voeren van het onderzoek in de industrie in Europa, en de NHLI 
(National Heart Lung Institute) voor het onderzoek in de algemene bevolking in de V.S. De resultaten stelden 
teleur: men kon niet, zoals verhoopt, aantonen dat preventiemaatregelen die gelijktijdig alle voornaamste 
risicofactoren aanpakten, doeltreffend waren. Methodologische problemen werden ingeroepen, met name het 
negatieve resultaat van het gebruik van diuretica tegen hypertensie, en het feit van een onverwachte afname 
van het risicoprofiel in de controlegroep in vergelijking met de interventiegroep. Een opmerkelijke uitzondering 
waren de resultaten van het Belgische luik van het Europees onderzoek ("Belgisch Preventieproject"), dat 
aantoonde dat het verschil in coronaire mortaliteit tussen de twee groepen in werkelijkheid afhing van de 
reële doeltreffendheid van de preventiemaatregelen binnen de interventiegroep, wat de Belgische auteurs als 
conclusie ontlokte: men oogst slechts wat men zaait!

België is eveneens aanwezig in heel wat epidemiologische onderzoeken, de eerste die gelijktijdig met de eerste 
Amerikaanse onderzoeken liepen, hoofdzakelijk in bepaalde beroepsmiddens (leger, posterijen, banken, enz.). 
Twee originele krachtlijnen van die Belgische bijdragen waren het belang van voeding (met name de rol van 
verzadigde vetten en cholesterol, en die van zout bij hypertensie) en de psycho-sociale factoren die meespelen 
in een arbeidsomgeving(9).

Een recenter internationaal onderzoek van grote omvang (1985) is het project MONICA, letterwoord voor 
"Monitoring of trends in CArdiovascular disease". Het gaat om de prospectieve follow-up, gelijktijdig in 32 landen 
over de hele wereld, van de cardiovasculaire mortaliteit en het voorkomen van infarcten gekoppeld aan het 
risicofactorenprofiel in elke regio. Twee Belgische centra namen aan het Monica-onderzoek deel: Gent-Charleroi 
en de provincie Luxemburg. De resultaten werden in 2000 gepubliceerd en toonden aan dat de verschillen in 
cardiovasculaire mortaliteit van land tot land aanzienlijk zijn maar ook dat wijzigingen in de risicofactoren slechts 
een gedeeltelijke verklaring vormen voor tijdelijke veranderingen in het voorkomen van infarcten.(10)

In 2004 werd een nieuw onderzoek gepubliceerd over de geografische verschillen in het voorkomen van infarcten 
en de potentiële risicofactoren. Bij dit INTERHEART onderzoek(11) waren 30000 mensen uit 52 landen over 
de hele wereld betrokken. Het wist 9 variabelen te identificeren die samen 90% van het totaal aantal nieuwe 
infarcten verklaarden. Zes factoren werken infarcten in de hand: de verhouding ApoB/Apo A1 (wat overeenkomt 

met de verhouding LDL/
HDL-cholesterol), roken, 
diabetes, hoge bloeddruk, 
buikzwaarlijvigheid en 
stress. De drie andere zijn 
beschermende factoren: 
fruit en groenten verbruiken, 
lichaamsbeweging en, 
in mindere mate, matig 
alcoholverbruik. De eerste 
twee factoren (ApoB/Apo 
1 en tabak) verklaren twee 
derden van de incidentie van 
infarcten. Dit onderzoek is 
het eerste waarbij de rol van 
psycho-sociale factoren en 
stress in het optreden van 
kransslagaderproblemen 
wordt aangetoond.
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Uit al dat onderzoek zijn de jongste tientallen jaren adviezen en richtlijnen met betrekking tot cardiovasculaire 
preventie voortgevloeid. Het gaat om aanbevelingen ("guidelines") die uitgaan van internationale en nationale 
instanties. Ze werden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en op ruime schaal verspreid in de medische 
wereld (huisartsen, cardiologen, internisten, endocrinologen, enz.). De globale preventie is dus binnengetreden 
in het tijdperk van de "evidence based medicine", de geneeskunde die werkt op basis van resultaten uit (klinisch) 
onderzoek. Naar schatting zou een derde van de tien jaar waarmee de levensverwachting tussen 1960 en 
2010 is toegenomen, te danken zijn aan de daling van de cardiovasculaire mortaliteit. Ongeveer de helft van 
de daling van het aantal overlijdens aan kransslagaderlijden valt te verklaren door gunstige wijzigingen in de 
risicofactoren, zoals stoppen met roken en hoge bloeddruk en cholesterol in het bloed die onder controle worden 
gehouden; ongeveer 40% van de daling zou te verklaren zijn door moderne behandelingen van acuut hartinfarct, 
hartdecompensatie en andere hart- en vaataandoeningen. Voor de toekomst zal men evenwel moeten zien te 
vermijden dat deze daling van de cardiovasculaire mortaliteit wordt uitgevlakt door een nieuwe stijging als gevolg 
van het toenemend aantal gevallen van zwaarlijvigheid en diabetes. "The struggle must go on!" ||
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Trouw aan de voorgaande edities komen op deze 19de editie en
in het kader van de 50e verjaardag van de Belgische Cardiologische Liga, 
huisartsen, specialisten en apothekers opnieuw samen rond het thema 
‘De praktische benadering van de hartpatiënt in de huisartsenpraktijk’.
Het programma dat uitgewerkt werd door het Wetenschappelijk Comité zal
thema’s aankaarten uit de dagelijkse praktijk met conferenties van experten
en gerenommeerde sprekers. Het gaat daarbij om praktische en interactieve
sessies die van het congres DÉ referentie maken in de cardiologie voor artsen 
en apothekers. 
Het congres verdient dan ook de steun van alle betrokken partners. 
In 2017 werd een belangrijke sessie gewijd aan de therapietrouw en 
aan geneesmiddeleninteracties. Een andere sessie was gewijd aan de 
vrouwelijke patiënten bij wie cardiovasculaire ziekten nu ook de belangrijkste 
doodsoorzaak zijn.

Algemene accreditatie,
ethiek & economie en apothekers

zullen aangevraagd worden
"Controverses in Voorkamerfi brillatie", "Back to Lipids", "Actualiteitsfl ashes in cardiologie"
en de Ethiek en Economie Sessie "Telegeneeskunde, smartphones en apps: zegen of vloek?"
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PCSK9-REMMERS, EEN NIEUWE VORM VAN 
MEDICAMENTEUZE CARDIOVASCULAIRE 
PREVENTIE

Het onderzoek FOURIER (Further cardiovascular OUtcomes Research with PCSK9 Inhibition in subjects with 
Elevated Risk) levert het bewijs dat de verlaging van LDL-cholesterol die wordt vastgesteld bij mensen die 
evolocumab krijgen, gepaard gaat met een verbeterde cardiovasculaire prognose. 

Het ging om een gecontroleerd, dubbelblind gevoerd gerandomiseerd onderzoek om de impact van evolocumab 
te beoordelen op de morbi-mortaliteit van patiënten met atherosclerose die nog steeds een hoog cardiovasculair 
risico vertonen doordat hun LDL-cholesterolpeil onvoldoende beteugeld wordt door een behandeling met 
statine. Evolocumab is een volkomen gehumaniseerd antilichaam dat zich bindt aan proproteïne convertase 
subtilisine/kexine type 9, een enzym dat beter bekend is onder zijn initialen (PCSK9). 

Het onderzoek betrof 27.564 stabiele patiënten (gemiddeld 63 jaar oud, 75% mannen) met een infarct (81%) of 
CVA zonder bloeding (19%) als antecedent en/of met symptomatische arteritis in de benen (13%), die ondanks 
behandeling met een matige (30%) of krachtige dosis statine (69%) ± ezetimib (5%) een LDL-cholesterol ≥ 70 
mg/dl behielden (globaal gemiddelde 92 mg/dl) of een niet-HDL-cholesterol ≥ 100 mg/dl (globaal gemiddelde 
124 mg/dl). 

Na de randomisering kregen de patiënten ofwel subcutaan toegediend evolocumab, naar keuze 140 mg om de 
15 dagen of 420 mg per maand, ofwel de placebo, toegediend volgens dezelfde modaliteiten. 
Het primaire evaluatiecriterium was de som van cardiovasculaire overlijdens, infarcten en CVA's zonder dodelijk 
afloop, ziekenhuisopnames wegens instabiele angor en kransslagaderrevascularisaties. 
Het voornaamste secundaire criterium was de som van cardiovasculaire overlijdens en infarcten en CVA's 
zonder dodelijke afloop.

De patiënten werden gevolgd gedurende een mediane periode van 26 maanden. Na 48 weken werd in de groep 
met evolocumab een gemiddelde daling van de LDL-cholesterol met 59 % vastgesteld vergeleken met de 
placebogroep (p<0,00001) en een gemiddelde absolute ∆ van 56 mg/dl, uitkomend bij een mediane waarde 
van 30 mg/dl. De niet-HDL-cholesterol daalde met 52% (p < 0,001) in vergelijking met de placebogroep. Deze 
resultaten blijven gelijkaardig over de hele loop van het onderzoek.
Na 48 weken werd bij 87% van de patiënten in de groep evolocumab een LDL-cholesterol ≤ 70 mg/dl opgetekend, 
bij 67% ≤ 40 mg/dl en bij 42% ≤ 25 mg/dl, tegenover, bij de patiënten van de placebogroep, respectievelijk 18%, 
0,5% en < 0,1% (p <0,001 voor alle vergelijkingen).

Die daling van atherogene lipidenparameters gaat gepaard met een vermindering van het aantal klinische 
voorvallen, waarvan de details in tabel 1 staan. 
Rekening houdend met de hiërarchische aard van de statistische berekeningen zijn alleen de p-waarden voor 
het primaire criterium en het voornaamste secundaire criterium als significant te beschouwen. Voor de andere 
criteria zijn de p-waarden louter indicatief en werd het resultaat als niet-significant bestempeld telkens wanneer 
de bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval  95% van de hazard ratio (HR) de eenheid overschreed.

De actuariële curves voor het voorkomen van het hoofdcriterium en het voornaamste secundaire criterium 
begonnen na 6 maand uiteen te wijken en dat ging daarna door om in beide gevallen na 36 maand uit te komen 
bij een berekend absoluut voordeel van 2% voor evolocumab, zijnde 12,6% versus 14,6% voor het hoofdcriterium 
en 7,9% versus 9,9% voor het voornaamste secundaire criterium.

De analyses van subgroepen toonden resultaten die in dezelfde richting gaan, ongeacht de aanvankelijke 
pathologie, het initiële LDL-cholesterolgehalte, de statinedosis of de keuze tussen beide toedieningswijzen. 
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TABEL 1 

Wat gebruiksveiligheid betreft zijn evolocumab en de placebo aan elkaar gewaagd, zowel met betrekking 
tot bijwerkingen van alle types (77,4% in beide gevallen) als tot ernstige bijwerkingen (respectievelijk 24,8% 
en 24,7%) en er werd geen signaal gedocumenteerd op het vlak van stopzettingen van de behandeling, 
spierstoornissen, optreden van diabetes of neurocognitieve stoornissen. Reacties op de injectieplaats waren 
zeldzaam, net als het voorkomen van antilichamen (0,3%), die bovendien niet neutraliserend waren.

In tabel 2 staan de conclusies van Marc Sabatine tijden het ACC 2017, waar de resultaten van deze studie werden 
bekendgemaakt.

TABEL 2
•  LDL-chol 59%
      - standvastig over de hele onderzoeksduur
      - bereikte mediaan 30 mg/dl (interkwartiele range 19-46 mg/dl)
•  CV incidenten bij patiënten die reeds statine nemen
      -  15% primair criterium;  20% cardiovasculaire overlijdens, infarcten of CVA
      - Constant voordeel, ook bij patiënten 
                    onder hoge dosis statine
                    met lage beginwaarden voor LDL-chol 
      -  25% CV overlijdens, infarcten of CVA na 1 jaar
      - Langetermijnvoordelen compatibel met  van LDL-chol door statine
• Veilig en goed verdragen
       -  Percentages BW gelijkaardig voor evolocumab en placebo, ook wat 
   nieuwe gevallen van diabetes en neurocognitieve stoornissen betreft
       - Percentage stopzettingen van evolocumab laag en niet hoger dan placebo
       - Geen ontwikkeling van neutraliserende antilichamen.  ||

HART & SLAGADERS
Tijdschrift van de Belgische 
Cardiologische Liga

Voorzitter :
Prof. Dr. Alain De Wever

Algemeen directeur : 
Dr Freddy Van de Casseye

Afgevaardigd Beheerder :
Dr. Luc Missault

Wetenschappelijke raad :
Dr. Luc Missault (AZ Sint-Jan Brugge), voorzitter
Dr M. de Pauw / Prof. Dr. E. Rietzschel (UGent)
Prof. Dr. L. Piérard (ULg)
Prof. Dr. J.L. Vandenbossche (ULB)
Dr T. Vanassche (KUL)
Prof. Dr. D. Schoors (VUB)
Dr G. Van Camp (OLV Aalst)
Prof. Dr. P. Chenu (UCL)
Dr Patrick Lovens / Dr J. Vanderstraeten (SSMG)
Dr. Jos De Smedt (Domus Medica)

Redactiecomité :
Dr Jean-Claude Lemaire
Dr Luc Missault
Prof. Em. Christian Brohet
Prof. Em. Pierre Block
Prof. Em. D.L. Clement 
Prof. Dr. Bernard Cosyns
Dr Freddy Van de Casseye
Cécile Gasparri 
Verantwoordelijke uitgever :
Dr Freddy Van de Casseye
Elyzeese-Veldenstraat 63
1050 Brussel

Jaarabonnement: 15 Eur
BE73 0012 0738 4460

Giften vanaf 40 Eur (fiscaal 
aftrekbaar): BE80 0010 6651 3077

Cette revue paraît également  
en français («Coeur & Artères») 

De Belgische Cardiologische  
Liga is niet verantwoordelijk voor 
de inhoud van de publiciteiten

BELGISCHE 
CARDIOLOGISCHE LIGA
Elyzeese-Veldenstraat 63 
1050 Brussel
Tel.: 02/649 85 37
Fax: 02/649 28 28

info@liguecardioliga.be 
www.cardiologischeliga.be
Alle reproductierechten 
voorbehouden

GECUMULEERD VOORKOMEN (%) VAN DE CV INCIDENTEN WAAROP HET FOURIER ONDERZOEK SLOEG

Evolocumab
n = 13784

Placebo
n = 13780

HR (IC 95%)

Primair criterium 9,8 11,3 0,85* (0,79-0,92)

Voornaamste secundair criterium 5,9 7,4 0,80* (0,73-0,88)

CV overlijden 1,8 1,7 1,05° (0,88-1,25)

Overlijden door infarct 0,18 0,22 0,84

Overlijden door CVA 0,22 0,24 0,94

Andere CV overlijdens 1,4 1,3 1,10

Infarct 3,4 4,6 0,73* (0,65-0,82)

CVA alle types 1,5 1,9 0,79** (0,66-0,95)

Kransslagader revasc 5,5 7,0 0,78* (0,71-0,86)

Ziekenhuisopname instabiele angor 1,7 1,7 0,99° (0,82-1,18)

Globale mortaliteit 3,2 3,1 1,04° (0,91-1,19)

*p<0,0001 ; **p=0,01 ; °niet significant


