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Dit proefschrift richt zich op statinetherapie in type 2 diabetespatiënten; hiervan zijn 
verschillende aspecten onderzocht. In Deel I worden de effecten van statines op LDL-
cholesterol en cardiovasculaire en cerebrovasculaire uitkomsten bepaald. Daarnaast 
is de kosteneffectiviteit van statinetherapie geschat waarbij gebruik is gemaakt van 
informatie uit de klinische praktijk. In Deel II ligt de focus op het gedrag van de patiënt en 
de arts ten aanzien van statinetherapie. Hieronder wordt per deel een korte introductie 
gegeven en worden de belangrijkste bevindingen uit de onderzoeken weergegeven. 

 
Deel I. Effecten en kosteneffectiviteit van statinetherapie

Voor secundaire preventie van cardiovasculaire en cerebrovasculaire events is het belang 
van statinetherapie breed erkend; voor primaire preventie is het gebruik van statines 
meer controversieel. De absolute risicoreductie door statinetherapie kan klein zijn door 
een laag cardiovasculair risico. Het is gerapporteerd dat statinetherapie geassocieerd 
is met een vijfde reductie in de incidentie van cardiovasculaire en cerebrovasculaire 
events per mmol/l reductie in LDL-cholesterol, grotendeels ongeacht specifieke 
patiëntkarakteristieken. Echter, andere onderzoeksgroepen hebben gerapporteerd dat 
er slechts beperkt bewijs is dat statinetherapie bij primaire preventie kosteneffectief 
is en de kwaliteit van leven van de patiënt verbetert. Er is geen accurate effectschatting 
voor statinetherapie bij diabetespatiënten met en zonder doorgemaakt cardiovasculair 
event. Eerdere analyses in primaire preventie populaties includeerden ook secundaire 
preventie patiënten. Een accurate effectschatting is echter belangrijk bij het nemen van 
klinische beslissingen en voor kosteneffectiviteitsanalyses, voornamelijk bij primaire 
preventie waar de balans tussen voor- en nadelen van therapie mogelijk niet optimaal 
is. In klinische geneesmiddelonderzoeken worden patiënten vaak behandeld onder 
gecontroleerde condities, in tegenstelling tot de klinische praktijk. In de klinische praktijk 
wordt de respons en kosteneffectiviteit van statinetherapie beïnvloed door bijvoorbeeld 
therapietrouw. Het is onduidelijk in welke mate therapieontrouw leidt tot verminderde 
therapierespons; deze relatie wordt waarschijnlijk beïnvloed door de dosering. 

De doelen van het eerste deel van dit proefschrift waren:
• Het bepalen van de effect schattingen van statinetherapie voor de primaire en 

secundaire preventie van cardiovasculaire en cerebrovasculaire events bij diabe-
tespatiënten;

• Het effect van statine dosering en therapietrouw op cholesteroluitkomsten in 
diabetespatiënten schatten;
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• De kosteneffectiviteit van statinetherapie voor de primaire preventie van cardio-
vasculaire en cerebrovasculaire events bij nieuw gediagnosticeerde type 2 diabe-
tespatiënten bepalen, rekening houdend met therapietrouw.

Belangrijkste bevindingen
In hoofdstuk 1 is het effect van statinetherapie op het optreden van een eerste 
cardiovasculair of cerebrovasculair event in diabetespatiënten bepaald aan de hand van 
een meta-analyse. Gebaseerd op resultaten van vier studies met gezamenlijk 10.187 
deelnemers, resulteerde statinetherapie voor primaire preventie van een cardiovasculair 
of cerebrovasculair event in een relatieve risico daling van 25%. Om één cardiovasculair 
of cerebrovasculair event te voorkomen moeten 35 patiënten 3,8 jaar behandeld worden. 
Significante relatieve risico reducties van 31% voor een fataal en niet-fataal beroerte en 
30% voor een fataal en niet-fataal hartaanval, en een niet-significante risico reductie van 
16% voor algehele mortaliteit werden gevonden.

De effectiviteit van standaarddosering en intensieve dosering statinetherapie 
voor de secundaire preventie van een cardiovasculair of cerebrovasculair event 
in diabetespatiënten is in hoofdstuk 2 bepaald. Gebaseerd op gegevens van vijf 
onderzoeken met gezamenlijk 4.351 deelnemers, resulteerde standaarddosering 
statinetherapie vergeleken met placebo in een significante relatieve risico reductie 
van 15% voor een cardiovasculair of cerebrovasculair event. Er was een significante 
relatieve risico reductie van 33% voor fataal en niet-fataal beroerte. Niet-significante 
relatieve risico reducties van 27% voor fataal en niet-fataal hartaanval en van 22% voor 
algehele mortaliteit zijn gevonden. Vergeleken met standaarddosering statinetherapie 
resulteerde een intensieve dosering statinetherapie in een extra 9% relatieve risico 
reductie voor een cardiovasculair of cerebrovasculair event. Dit was gebaseerd op data 
van vier onderzoeken met gezamenlijk 4.805 deelnemers.

In hoofdstuk 3 is een cohort studie uitgevoerd met observationele data van de Groningen 
Initiative to Analyse Type 2 Diabetes Treatment (GIANTT) databank. De associatie 
tussen therapietrouw, dosering en LDL-cholesterol respons in type 2 diabetespatiënten 
die statinetherapie starten is bepaald. Voor patiënten met een baseline LDL-cholesterol 
waarde van 3,7 mmol/l, werd een therapietrouw niveau van 100% geassocieerd met 
een 48% reductie in LDL-cholesterol bij standaarddosering. Een 20% reductie in 
therapietrouw in deze patiënten werd geassocieerd met 8-9% minder daling in LDL-
cholesterol. Patiënten met een baseline LDL-cholesterol waarde van 3,7 mmol/l hebben 
een therapietrouwniveau van tenminste 63% op een standaarddosering nodig om de 
streefwaarde van 2,5 mmol/l te halen, en bij lage dosering is een therapietrouwniveau 
van 76% nodig.  
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In hoofdstuk 4 is de kosteneffectiviteit van statinetherapie voor de primaire preventie 
van cardiovasculaire en cerebrovasculaire events in nieuw gediagnosticeerde type 2 
diabetespatiënten bepaald. Het effect van therapietrouwniveaus zoals waargenomen in 
de praktijk is bepaald. Rekening houdend met verwachte therapietrouwniveaus (81%, 
77%, 75% respectievelijk voor het eerste, tweede en opvolgende jaren) was het starten 
van statinetherapie op het moment van type 2 diabetes diagnose kosteneffectief met 
€2.245 per QALY in de base case (een 60-jarige patiënt met het gemiddelde 10-jaar 
cardiovasculair risico van patiënten in de leeftijd 56-65 jaar bij type 2 diabetes diagnose). 
Verschillen in leeftijd en 10-jaars risico voor cardiovasculaire en cerebrovasculaire 
events zorgden voor grote verschillen in kosteneffectiviteit, uiteenlopend van het verlies 
van QALY’s tot bijna kosten neutraal. Met de therapietrouwniveaus gezien in de klinische 
praktijk, kan geconcludeerd worden dat behandeling met statines voor alle type 2 
diabetespatiënten onder de 45 jaar bij type 2 diabetes diagnose niet kosteneffectief 
is. Voor patiënten in de leeftijd van 45 tot 55 jaar bij type 2 diabetes diagnose is 
statinetherapie kosteneffectief tenzij het 10-jaars cardiovasculaire risico 6% of lager is. 
Voor alle andere patiënten wordt verwacht dat statinetherapie kosteneffectief is. 

 
Deel II. Gedrag van patiënten en artsen ten aanzien van 
statinetherapie 

Voordelen van statinetherapie zijn aangetoond voor primaire en secundaire preventie 
van cardiovasculaire en cerebrovasculaire events in diabetespatiënten in Deel I 
van dit proefschrift. Echter, er werd ook aangetoond dat een lage dosering en/of 
therapieontrouw voor inefficiëntie kan zorgen, wat resulteert in hoge kosten per QALY. 
Dit betekent dat de behandeling enerzijds suboptimaal kan zijn door een lage dosering 
of gebrek aan intensivering van de behandeling, en anderzijds door therapieontrouw. 
Betere inzichten in voorschrijf- en therapietrouwpatronen, en gerelateerde voorkeuren 
van patiënten ten aanzien van cholesterolverlagende middelen zijn nodig om uitkomsten 
van statinetherapie in de klinische praktijk te verbeteren. 

De doelen van het tweede deel van dit proefschrift waren:
• Het beschrijven van therapietrouw- en voorschrijfpatronen van statinetherapie in 

diabetespatiënten;
• Het bepalen van patiënten preferenties voor cholesterolverlagende middelen in 

een diabetes populatie. 
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Belangrijkste bevindingen
In hoofdstuk 5 zijn verschillen in therapieveranderingen, stoppen, therapietrouw en 
LDL-cholesterol uitkomsten beschreven tussen type 2 diabetespatiënten die starten 
op lage versus standaarddosering. Deze studie is uitgevoerd met data van de GIANTT 
databank. Ongeveer 22% van de patiënten startte op een lagere dosering dan aanbevolen, 
meer dan de helft van deze patiënten bleef op een lage dosering gedurende twee jaar 
follow-up, terwijl minder dan 15% een dosisverhoging kreeg. Van de patiënten die op een 
standaard dosis startten bleef ook meer dan de helft op dezelfde dosis gedurende twee 
jaar follow-up, terwijl 8% een dosisverlaging kreeg zonder opvolgende dosisverhoging. 
Meer dan 25% van de patiënten die zijn gestart op een lage of standaarddosering 
stopten met de behandeling. Patiënten die begonnen met een lage dosis waren ouder 
en vaker vrouw. Er was geen verschil in baseline LDL-cholesterol waarden. Patiënten 
die begonnen op een lage dosis kregen meer en eerder therapie veranderingen dan 
patiënten die op standaarddosering begonnen. Patiënten op een lage dosering hadden 
een lagere geschatte therapietrouw en een lagere kans op een adequate LDL-cholesterol 
respons vergeleken met patiënten op een standaarddosering na twee jaar follow-up.    

Het effect van een eerste cardiovasculair event op statine therapietrouw is bepaald 
in hoofdstuk 6. Doordat statinetherapie steeds meer gebruikt wordt voor primaire 
preventie,  maar behandeling niet alle cardiovasculaire events kan voorkomen, is 
er een steeds groter aantal patiënten dat statines gebruikt ten tijde van het eerste 
cardiovasculaire event. Alhoewel we weten dat therapietrouw hoger is in secundaire 
preventie populaties dan in primaire preventie populaties is het effect van het eerste 
cardiovasculair event op therapietrouw niet duidelijk. Deze gematchte cohort studie 
is uitgevoerd met data van de IADB.nl apotheekdatabank van de Rijksuniversiteit 
Groningen. Patiënten met een cardiovasculair event werden gematcht met een patiënt 
zonder cardiovasculair event (referentie). Therapietrouw werd vergeleken voor en 
na het cardiovasculair event (voor referentie patiënten gedurende dezelfde follow-up 
periode als hun match). Patiënten met een cardiovasculair event hadden gemiddeld 
een geschatte therapietrouw (gemeten in ‘proportion of days covered’ (PDC)) van 
81% na het event. Dit was significant hoger dan de referentie patiënten, die een PDC 
van 71% hadden terwijl beide een PDC van 79% voor het event hadden. Onder de 
patiënten met cardiovasculair event had 26% een hogere therapietrouw waarde na het 
eerste cardiovasculair event. Aan de andere kant was 20% van de patiënten minder 
therapietrouw na het event.      

Preferenties van patiënten ten aanzien van cholesterolverlagende middelen zijn bepaald 
in een vragenlijstonderzoek met een discrete choice experiment in hoofdstuk 7. 
Bepaald zijn (1) de bereidheid van patiënten met type 2 diabetes om door te gaan met 
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cholesterolverlagende middelen, (2) het belang van specifieke therapiekarakteristieken 
of uitkomsten voor hen, en (3) de invloed van patiënt karakteristieken zoals leeftijd, 
geslacht, klinische historie en educatie hierop. Patiënten moesten zich indenken dat hun 
cholesterol te hoog was en moesten kiezen tussen twee hypothetische behandelopties 
dan wel de optie om te stoppen met de cholesterolverlagende behandeling. De meeste 
patiënten waren bereid om door te gaan met de cholesterolverlagende middelen. 
Patiënten met een doorgemaakt cardiovasculair event waren meer bereid om door te 
gaan met de behandeling dan patiënten zonder doorgemaakt cardiovasculair event. 
Patiënten met hogere educatie waren minder bereid om door te gaan met de therapie. 
De behandeluitkomsten ten aanzien van cholesterolverlaging, risico op vroegtijdig 
overlijden, risico op beperkingen door een hartaanval, risico op beperkingen door 
een beroerte, risico op bijwerkingen en het inname moment hadden allemaal een 
significante invloed op de behandelkeuze van de patiënten. Cholesterolverlaging en 
risico op bijwerkingen waren het meest belangrijk. Leeftijd, educatie, cardiovasculaire 
historie en eerdere ervaringen met bijwerkingen beïnvloedden het belang van specifieke 
therapiekarakteristieken. Met toenemende leeftijd bijvoorbeeld, werden het risico op 
vroegtijdig overlijden en beperkingen door een hartaanval minder belangrijk voor de 
patiënt, terwijl het risico op bijwerkingen belangrijker werd.    

Deel I van dit proefschrift heeft laten zien dat statines een aanzienlijk gezondheidsvoordeel 
hebben in diabetespatiënten met en zonder doorgemaakt cardiovasculair event. Het 
effect kan echter beperkt zijn door suboptimale therapie veroorzaakt door factoren als 
lage doseringen en therapieontrouw. Deel II van dit proefschrift heeft laten zien dat 
lage doseringen, therapieontrouw en stoppen van statinetherapie veelvoorkomend is 
in de klinische praktijk. Interventies om statinegebruik en uitkomsten te verbeteren 
kunnen zich richten op (1) het verbeteren van het voorschrijven van statines door arts-
gerelateerde redenen voor het voorschrijven van lage doseringen te bepalen, (2) het 
voorschrijven van hoge dosering statinetherapie voor patiënten met een hoog risico 
op cardiovasculaire events, (3) het verbeteren van therapietrouw door het leveren van 
op maat gemaakte informatie over voor- en nadelen van therapie, rekening houdend 
met het educatie niveau, leeftijd en eerdere ervaringen met cardiovasculaire events 
en bijwerkingen, (4) ‘precision medicine’ die mogelijk kan helpen om bijvoorbeeld 
patiënten met een verhoogd risico op bijwerkingen te identificeren. 

Dit proefschrift geeft aan dat statinetherapie kan zorgen voor economische en 
gezondheid gerelateerde voordelen. In de praktijk zijn deze voordelen momenteel 
beperkt door het voorschrijven van lage doseringen en door therapieontrouw. Om de 
gezondheid en economische winst te verbeteren moeten interventies zich  richten op de 
patiënten en de arts.  
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