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Samenvatting 

Hart- en vaatziekten vormen momenteel nog steeds een belangrijke doodsoorzaak. 

Om de prognose van hart- en vaatziekten te kunnen verbeteren, is ontwikkeling 

van nieuwe geneesmiddelen nodig, waarbij een aanzienlijk aandeel van de 

farmaceutische industrie onontbeerlijk is. In de laatste decennia zijn er 

verscheidene geneesmiddelen geregistreerd en geautoriseerd met als doel het 

behandelen van de bekende cardiovasculaire risicofactoren (bloeddruk, 

cholesterol). Echter, het behandelen van cardiovasculaire risicofactoren is geen 

doel op zich, maar een middel om uiteindelijk cardiovasculaire bescherming te 

bereiken. Of dat daadwerkelijk gebeurt, moet worden aangetoond in harde 

eindpuntstudies, waarin wordt getest of een geneesmiddel de incidentie van harde 

klinische eindpunten (hartinfarct, cerebrovasculair accident, dood) weet te 

verlagen. Deze trials worden gewoonlijk uitgevoerd tegen het einde van het 

geneesmiddelontwikkelingstraject en soms zelfs na registratie, indien een 

geneesmiddel geautoriseerd kan worden op grond van positieve resultaten 

verkregen in een kleinere voorgaande studie. In dat geval wordt het effect van een 

geneesmiddel op de cardiovasculaire risicofactor gebruikt om de mate van 

cardiovasculaire bescherming op lange termijn te schatten. Dit moet uiteindelijk 

een rechtvaardiging vormen om later een harde eindpuntstudie uit te voeren. Deze 

benadering van het inschatten van cardiovasculaire protectie op basis van een 

geneesmiddeleffect op een enkele risicofactor is al jaren de standaard in het 

moderne geneesmiddelontwikkelingstraject en heeft in het verleden geleid tot 

verscheidene klinisch interessante geneesmiddelen. 

 In de laatste jaren hebben verscheidene harde eindpuntstudies, die 

uitgevoerd werden nadat het geneesmiddel al was geregistreerd, laten zien dat de 

uiteindelijke cardiovasculaire bescherming, zoals deze werd geschat op grond van 

het effect op de enkele risicofactor, niet overeenkwam kwam met het daadwerkelijk 

beschermende effect. In de LIFE (Losartan Intervention For Endpoint reduction in 

hypertension study) trial werd bijvoorbeeld getest of de angiotensine-II-antagonist 

losartan effectiever was in het verlagen van cardiovasculaire morbiditeit en 

mortaliteit in vergelijking met de bètablokker atenolol. Beide geneesmiddelen zijn 
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geregistreerd voor bloeddrukverlaging en de studie liet zien dat het 

bloeddrukverlagende effect van beide geneesmiddelen gelijkwaardig was. Aan het 

einde van de studie bleek echter dat deelnemers die waren gerandomiseerd op 

losartan een lagere incidentie hadden van cardiovasculaire complicaties in 

vergelijking met de deelnemers op atenolol. Een soortgelijke bevinding werd 

gedaan in de IDNT (Irbesartan Diabetic Nephropathy) trial: de angiotensine-II-

antagonist irbesartan was even effectief in het verlagen van bloeddruk als de 

calcium kanaal blokker amlodipine, maar patiënten die behandeld werden met 

irbesartan, hadden een significant betere overleving. Uit deze voorbeelden komt 

naar voren dat het cardiovasculair beschermende effect van angiotensine-II-

antagonisten niet verklaard kan worden door het effect op bloeddruk alleen, maar 

dat er meer gebeurt. Latere analyses hebben laten zien dat angiotensine-II-

antagonisten naast bloeddruk ook een aanzienlijk reducerend effect hebben op 

albuminurie en dat de cardiovasculaire risicoreductie als gevolg van het gebruik 

van angiotensine-II-antagonisten voor een belangrijker deel wordt verklaard door 

verlaging in albuminurie dan door bloeddruk. Op basis van deze resultaten zou 

men logischerwijs kunnen redeneren, dat het completer blokkeren van het Renine 

Angiotensine Aldosteron Systeem (RAAS) met twee geneesmiddelen een verdere 

daling van bloeddruk en albuminurie tot resultaat zal hebben, wat zou moeten 

leiden tot nog betere cardiovasculaire bescherming dan wanneer het RAAS wordt 

geblokkeerd met een enkel geneesmiddel. Met deze rationale werd de 

ONTARGET (Ongoing Telmisartan Alone and in Combination with Ramipril Global 

Endpoint) trial uitgevoerd, waarin de effecten van combinatietherapie, bestaande 

uit de ACE-remmer ramipril en de angiotensine-II-antagonist telmisartan, werden 

vergeleken met de effecten van beide geneesmiddelen afzonderlijk. Zoals 

verwacht hadden mensen die behandeld werden met combinatietherapie een 

grotere daling in bloeddruk en albuminurie, maar verrassend genoeg hadden zij 

geen significante verbetering op cardiovasculaire uitkomsten ten opzichte van 

mensen op monotherapie, en zelfs een verslechtering op renale uitkomsten. 

Vervolgstudies hebben aangetoond dat deze onverwachte bevindingen konden 

worden toegeschreven aan een overmaat aan gevallen van hyperkaliëmie en over-

regulatie van bloeddruk, die waarschijnlijk de positieve effecten van bloeddruk en 



142 

 

 

albuminurie daling teniet hebben gedaan. Het blijkt hieruit dat het bepalen van het 

geneesmiddeleffect op basis van een risicofactor, zoals dat tot op heden wordt 

gedaan, kan leiden tot ernstige misinterpretaties van het werkelijk te verwachten 

behandeleffect op lange termijn. Het implementeren van multipele biomarkers 

tijdens het geneesmiddelontwikkelingstraject zou theoretisch een beter beeld 

moeten kunnen geven van de effectiviteit en veiligheid van een geneesmiddel op 

lange termijn, waardoor situaties, zoals hierboven beschreven, voorkomen kunnen 

worden. In dit proefschrift hebben we een aantal nieuwe methodologieën verkend 

om optimaler gebruik te maken van biomarkers in verschillende stadia van het 

geneesmiddelontwikkelingstraject. 

 In hoofdstuk 2 hebben we onderzocht of biomarkers kunnen worden 

ingezet in het beter identificeren van mensen met verhoogd risico op 

cardiovasculaire complicaties, die voor behandeling in aanmerking komen. Huidige 

richtlijnen geven aan dat individuen in een algemene populatie behandeld dienen 

te worden, indien hun cardiovasculaire risico wordt geschat boven een bepaalde 

waarde, meestal gelegd op 20%. Deze schatting wordt doorgaans gebaseerd op 

de aanwezigheid van traditionele cardiovasculaire risicofactoren zoals bloeddruk, 

cholesterol, roken, etc. Echter, er zijn gevallen bekend waarin iemand 

cardiovasculaire complicaties heeft doorgemaakt, zonder dat er sprake was van 

een verhoogd cardiovasculair risico op grond van de traditionele risicofactoren. Dit 

betekent dat het bepalen van de traditionele risicofactoren niet voldoende is om 

cardiovasculaire risico te kunnen schatten en dat er behoefte is aan nieuwe 

biomarkers die geïmplementeerd kunnen worden. Biomarkers die verlaagde 

nierfunctie aangeven zouden mogelijk geschikte kandidaten zijn. Verscheidene 

studies hebben laten zien dat mensen met verlaagde nierfunctie een verhoogd 

risico hebben op cardiovasculaire complicaties en dat hoogte van albuminurie en 

glomerulaire filtratie snelheid (GFR) bepalend is voor cardiovasculair risico. 

Meerdere onderzoeken hebben ook aangetoond dat albuminurie en GFR 

cardiovasculaire complicaties kunnen voorspellen, maar het overgrote merendeel 

van deze resultaten zijn verkregen in populaties met bepaalde karakteristieken 

zoals ouderen en type 2 diabeten met verlaagde nierfunctie. Dit kan in belangrijke 

mate de interpretaties omtrent de voorspellende kwaliteiten van de renale 
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biomarkers hebben vertroebeld, doordat de nierfunctie van begins af aan al laag 

was. Daarom hebben wij onderzocht wat de toegevoegde waarde is van 

albuminurie en GFR bovenop de traditionele cardiovasculaire risicofactoren in het 

schatten van cardiovasculair risico in een algemene populatie met normale 

nierfunctie op moment van studieaanvang. Onze resultaten lieten zien dat 

albuminurie, maar niet GFR, een significante toegevoegde waarde heeft in 

cardiovasculaire risicostratificatie bovenop de traditionele cardiovasculaire 

risicofactoren in een algemene populatie. Dit houdt in dat door het meten van 

albuminurie, mensen in een risicocategorie kan plaatsen die wel voor behandeling 

in aanmerking komt, terwijl dat nog niet noodzakelijk was op grond van de 

traditionele risicofactoren. Dit kan interessant zijn voor toekomstige klinische trials, 

want door het toevoegen van albuminurie bovenop de traditionele cardiovasculaire 

risicofactoren kan beter de juiste doelgroep voor cardiovasculair risico verlagende 

behandeling worden gevonden, wat de inclusie- en exclusiecriteria van trials kan 

aanscherpen. Hoewel het zeker waardevol is dat een biomarker kan bijdragen 

aan risicoanalyse, moet men zich wel realiseren dat het klinisch nut van het meten 

van biomarkers niet alleen beperkt is tot risicoanalyse, maar ook om deze 

risicoanalyse te gebruiken als leidraad voor het instellen van protectieve 

behandeling. Dit houdt in dat bepaald moet worden welke biomarkers veranderen 

tijdens de eerste maanden van protectieve behandeling, en in welke mate deze 

veranderingen bijdragen aan de langetermijns uitkomst. In hoofdstuk 3 hebben we 

een beeld gegeven van de huidige stand van zaken omtrent studies die de effecten 

op korte termijn op biomarkers van verscheidene RAAS blokkerende 

geneesmiddelen hebben onderzocht, en in welke mate deze effecten zich vertalen 

in duurzame protectie in mensen met type 2 diabetes. Wij vonden dat RAAS 

blokkerende geneesmiddelen effecten hebben op verscheidene biomarkers, 

waaronder TGF-β, hemoglobine, C reactive protein, NT-proBNP, die allemaal 

geassocieerd zijn met negatieve cardiovasculaire uitkomsten. Echter, of een 

verandering in deze biomarkers door behandeling zich ook zal vertalen in 

langdurige bescherming, kon niet met zekerheid worden gesteld, aangezien de 

studies die dit hebben getracht te onderzoeken of van korte duur waren, of maar 

een beperkt aantal mensen hadden geïncludeerd. In hoofdstuk 4 laten we zien 
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dat in de RENAAL trial losartan ook een significant effect heeft op serum urinezuur. 

Dit effect is specifiek voor losartan door affiniteit op de URAT-1 receptor in de 

renale proximale tubulus, wat verantwoordelijk is voor excretie van urinezuur via de 

urine, een effect dat nog niet is geobserveerd bij andere angiotensine-II-

antagonisten. In de literatuur is bekend dat hoog urinezuur geassocieerd is met 

verhoogd risico op cardiovasculaire complicaties, met name hospitalisatie voor 

hartfalen, onafhankelijk van zowel de traditionele cardiovasculaire risicofactoren als 

de renale risicofactoren albuminurie en GFR. Wij onderzochten of de reducties in 

urinezuur in de eerste 6 maanden van behandeling met losartan geassocieerd zijn 

met cardiovasculaire bescherming. Dit deden wij door de effecten van losartan te 

vergelijken met die van de angiotensine-II-antagonist irbesartan, welke geen effect 

heeft op urinezuur. Wij vonden dat reducties in urinezuur gedurende de eerste 6 

maanden bijna lineair geassocieerd waren met lager risico op cardiovasculaire 

complicaties, met name hospitalisatie voor hartfalen. Daarbij kon een substantieel 

deel van het behandeleffect van losartan op cardiovasculaire uitkomsten worden 

toegeschreven aan het effect op urinezuur. Dit ondersteunt de hypothese dat 

urinezuur een nieuwe modificeerbare risicofactor is voor hart- en vaatziekten. 

 Zoals is gebleken, hebben angiotensine-II-antagonisten effecten op 

multipele biomarkers die de uiteindelijke cardiovasculaire uitkomst zowel positief 

als negatief kunnen beïnvloeden. Dit zou kunnen betekenen dat als we alle off-

target effecten kennen en deze tezamen met het on-target effect zouden gebruiken 

in het bepalen van het effect van een geneesmiddel op langetermijns uitkomst, we 

een betere schatting zouden maken dan wanneer we enkel het on-target effect 

zouden gebruiken. In hoofdstuk 5 hebben we verscheidene off-target effecten van 

angiotensine-II-antagonisten geïdentificeerd, gebaseerd op de biomarker 

bepalingen op baseline en de maand 6 visite in de RENAAL en IDNT trials. 

Vervolgens hebben we een multipele Parameter Response Effectiviteit (PRE) 

score geconstrueerd, gebaseerd op de on-target en de geïdentificeerde off-target 

effecten, om zodoende het werkelijke geobserveerde behandeleffect op lange 

termijn van losartan en irbesartan te schatten. In deze studie hebben we laten zien 

dat het geobserveerde behandeleffect van zowel losartan als irbesartan niet 

bepaald kan worden op grond van bloeddruk alleen, noch op grond van enig ander 



145 
 

Samenvatting en algemene discussie 

enkele biomarker. Een geïntegreerde score met daarin zowel het on-target effect 

als alle off-target effecten geeft een accurate schatting, die niet significant afweek 

van het geobserveerde behandeleffect. Echter, we hebben deze resultaten wel 

verkregen uit klinische trials die al zijn afgerond, waardoor het nog niet met 

zekerheid is te zeggen of de PRE score van waarde kan zijn voor toekomstige 

klinische trials. In hoofdstuk 6 hebben we de PRE score gevalideerd door een 

schatting te doen van het effect op lange termijn van aliskiren in combinatie met 

conventionele RAAS blokkerende geneesmiddelen. Of het toevoegen van aliskiren 

werkelijk een verrijking zou zijn in de verschaffing van cardiovasculaire 

bescherming was op moment van onderzoek niet bekend, maar werd onderzocht 

in de ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes using Cardiorenal Endpoints) 

trial. We wisten alleen dat ALTITUDE voortijdig was afgebroken wegens overmaat 

aan gevallen van hyperkaliëmie, verslechtering van nierfunctie, alsmede 

cerebrovasculaire accidenten, die geassocieerd zouden zijn met gebruik van 

aliskiren. Toepassing van de PRE score wees uit dat inderdaad het toevoegen van 

aliskiren niet zou resulteren tot de extra cardiovasculaire bescherming, zoals was 

verwacht op grond van eerdere studies. Door het bevestigen van deze negatieve 

studieresultaten hebben we laten zien dat het toepassen van de PRE score 

resulteert in een accurate indruk wat voor effect op lange termijn van een 

geneesmiddel verwacht mag worden, wat al in een vroeg stadium van het 

geneesmiddelontwikkelingstraject verkregen kan worden. 

 

Conclusie 

In dit proefschrift hebben we nieuwe methodologieën verkend om de implementatie 

van biomarkers te verbeteren tijdens verschillende stadia van het 

geneesmiddelontwikkelingstraject, teneinde een betrouwbaarder beeld te krijgen 

van de effectiviteit en veiligheid van een geneesmiddel. De studies in het 

proefschrift tonen aan dat het toevoegen van nieuwe biomarkers leidt tot 

nauwkeurigere identificatie van individuen met verhoogd cardiovasculair risico, die 

in aanmerking komen voor behandeling. Dit betekent dat door het toevoegen van 

biomarkers de inclusie- en exclusiecriteria van klinische trials verbeterd kunnen 
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worden, waardoor de effectiviteit van een geneesmiddel getoetst kan worden in de 

juiste doelgroep. Verder hebben we gezien dat geneesmiddelen, die ontwikkeld 

zijn om cardiovasculair risico te reduceren, multipele off-target effecten hebben, die 

het uiteindelijke effect op cardiovasculaire eindpunten zowel positief als negatief 

kunnen beïnvloeden. Dit houdt in dat voor het evalueren van het effect van een 

geneesmiddel de off-target effecten net zo goed in ogenschouw genomen moeten 

worden als het on-target effect. Tenslotte, het incorporeren van de on-target en off-

target effecten in een gezamenlijke parameter response effectiviteit score 

resulteert in een accuratere schatting van het effect op lange termijn van een 

geneesmiddel op harde uitkomsten, dan wanneer de schatting enkel berust op het 

on-target effect. Deze conclusies kunnen grote gevolgen hebben voor het 

geneesmiddelontwikkelingstraject, geneesmiddelregistratie en de individuele 

patiënt, wat noodzaakt tot herstructurering van het huidige 

geneesmiddelontwikkelingstraject. Tot nu toe worden de off-target effecten enkel 

beschouwd als bijwerkingen, wat betekent minder nauwkeurige bepaling en 

evaluatie dan de parameter waarvoor het geneesmiddel wordt ontwikkeld. In onze 

voorbeelden hebben we gezien dat deze benadering kan leiden tot ernstige 

misinterpretaties van het effect op lange termijn van een geneesmiddel, waardoor 

later mogelijk het geneesmiddel van de markt gehaald moet worden. Om dit te 

voorkomen pleiten wij ervoor dat de off-target effecten net zo goed in ogenschouw 

genomen moeten worden als het on-target effect en dat zelfs een geneesmiddel 

niet meer geregistreerd moet worden op grond van een effect op een enkele 

risicofactor, maar als een cardiovasculair beschermend geneesmiddel op grond 

van een gezamenlijk effect op multipele biomarkers. Daarbij kan het combineren 

van de on-target en off-target effecten al in vroege stadia van het 

geneesmiddelontwikkelingstraject een impressie geven of een geneesmiddel de 

potentie heeft succesvol op de markt gebracht te kunnen worden. Dit kan 

voorkomen dat dure harde eindpuntstudies uitgevoerd moeten worden, niet alleen 

om aan te tonen dat een geneesmiddel een significant effect heeft op de 

parameter waarvoor het is ontwikkeld, maar ook dat het harde uitkomsten 

verbetert. Hierdoor kan het aantal patiënten worden verlaagd die onnodig aan een 

niet-werkend of zelfs gevaarlijk geneesmiddel worden blootgesteld. Ook kan dit 
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van waarde zijn in de arts-patiënt relatie, want veranderingen in off-target 

biomarkers kunnen een goed argument zijn bestaande behandeling te handhaven, 

dan wel te  intensiveren, ondanks het uitblijven van een substantieel effect op de 

risicofactor waarvoor het geneesmiddel is ontwikkeld. 

 

Toekomstperspectieven 

In dit proefschrift heb ik laten zien dat het optimaler implementeren van biomarkers 

in klinische trials leidt tot accuratere schatting van het uiteindelijke effect van een 

geneesmiddel op lange termijn. Echter, deze resultaten zijn alleen verkregen uit 

studies die de effecten van geneesmiddelen hebben getest die aangrijpen op het 

RAAS in patiënten met type 2 diabetes en nierziekte. Daardoor is het niet duidelijk 

of de resultaten, verkregen in dit proefschrift zo doorgetrokken kunnen worden 

naar geneesmiddelen uit andere klassen of in andere populaties. Dat zou 

onderzocht moeten worden in nieuwe studies, waarin de waarde van de PRE score 

wordt bepaald voor andere soorten bloeddrukverlagende geneesmiddelen of 

andere geneesmiddelen die cardiovasculaire bescherming zouden moeten bieden 

zoals cholesterol- of bloed suiker verlagende medicijnen. 

 Het toekomstperspectief is om de PRE score te implementeren in het 

geneesmiddelontwikkelingstraject waarbij de hulp van verscheidene stakeholders 

onontbeerlijk is. Regulatoire agentschappen (zoals de Food and Drug 

Administration en the European Medicine Agency) zijn zich weliswaar bewust van 

de knelpunten in het geneesmiddelontwikkelingstraject en hebben verschillende 

voorstellen gedaan om tot verbetering te komen, die uiteen zijn gezet in Roadmap 

Initiative and the Innovative Medicine Initiative. Echter, deze agentschappen 

erkennen alleen dat een bewezen geneesmiddeleffect op een enkele valide 

surrogaat eindpunt voldoende basis is om het geneesmiddel op de markt te 

brengen. Het registreren van een geneesmiddel op grond van een effect op een 

combinatie van biomarkers is een concept dat nog niet eerder is voorgesteld. Het 

implementeren van de PRE score kan een eerste stap zijn. 

 Een ander toekomstperspectief is om de betekenis van de PRE score voor 

de individuele patiënt in de dagelijkse klinische praktijk te onderzoeken. Dit zou 

betekenen dat de PRE score moet worden gevalideerd in een klinische trial 
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uitgevoerd in de eerste en tweedelijns gezondheidszorg. De artsen zouden dan de 

beschikking moeten krijgen over een soort van PRE score calculator en dat 

medicamenteuze behandeling wordt bijgesteld (zowel toevoeging van een 

geneesmiddel als verandering van de dosis) op grond van PRE score schattingen. 

Om de toegevoegde waarde van de PRE score te bepalen ten opzichte van de 

standaard behandelstrategie, zou een klinische trial moeten worden opgezet 

waarin artsen worden gerandomiseerd op het geven van behandeling volgens de 

PRE score of de behandeling volgens de standaard richtlijnen. Indien zou blijken 

dat patiënten die behandeling ontvangen volgens de PRE score een betere 

overleving hebben ten opzichte van patiënten die worden behandeld volgens de 

standaard richtlijnen, zou dat de weg vrijmaken naar een algehele implementatie 

van de PRE score in de klinische praktijk. 

 Toepassing van de PRE score heeft de potentie het 

geneesmiddelontwikkelingstraject en registratieproces effectiever te maken. 

Echter, prospectieve studies waarin de PRE score wordt toegepast op andere 

geneesmiddelen in verschillende populaties zijn nodig om de PRE score verder te 

valideren. Als de veelbelovende resultaten, zoals getoond in dit proefschrift, 

worden bevestigd in deze studies, zal dit de weg vrijmaken naar een nieuwe 

manier van het ontwikkelen en registreren van geneesmiddelen. 

 


