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Nadat op 3 december 1967 de flamboyante Zuid-Afrikaanse chirurg Christiaan Barnard de eerste harttransplantatie 
verricht in het Groote Schuur Ziekenhuis in Kaapstad, Zuid-Afrika, staat de medische wereld op zijn kop.  Er ontstaat 
wereldwijd een zeer uitgebreide interesse voor alles wat het hart aangaat.  In België richt Jean-Pierre Willaert op 18 
december 1968 de Belgische Cardiologische Liga op.

In die periode is er consensus dat een hartinfarct in twee componenten ontstaat namelijk thrombotische afsluiting 
van een atheromateuze coronaire arterie.  Omdat een hartinfarct in de acute fase vaak gepaard gaat met 
ventrikelfibrillatie worden hartbewakingseenheden opgericht die toelaten onmiddellijk deze levensbedreigende 
ritmestoornis vast te stellen en de patiënt  electrisch te defibrilleren.  Het is de eerste spectaculaire stap in de aanpak 
van het myocardinfarct die leidt tot een uitgesproken daling van de mortaliteit.  Men stelt vast dat de toediening 
van diverse antithrombotica (aspirine, heparine) en bètablokkers leiden tot een verbeterde prognose.  Er worden 
meer en meer oplossingen gezocht voor beide componenten van atherothrombose.  De Zwitserse dokter Andreas 
Grüntzig verricht op 16 september 1977 de eerste electieve percutane transluminale coronaire dilatatie met succes.  
Marcus Dewood verwijdert in 1980 voor het eerst mechanisch de klonter bij acute infarctcoronairen.  Er wordt ook 
medicamenteus geprobeerd om een acute infarct thrombus te lyseren door middel van streptokinase en in 1986 
wordt de Italiaanse succesvolle thrombolyse studie GISSI-1 (First study of the Gruppo Italiano per lo studio della 
strepochinasi ell’infarto Miocardio) gepubliceerd.  Het tijdperk van de thrombolyse is aangebroken.  Gedurende de 
jaren 90 ontstaat een ware competitie tussen de thrombolysemethode en de primaire percutane coronaire interventie 
methode om een afgesloten bloedvat tijdens het acuut myocardinfarct zo snel mogelijk open te maken.  De relatief 
goede resultaten van thrombolyse gekoppeld aan de eenvoud van toepasbaarheid zonder de noodzaak van een 
catheterisatiezaal beschikbaar te hebben leiden tot een snelle commerciële verspreiding van deze medicamenteuze 
aanpak die gedurende jarenlang de standaardbehandeling wordt terwijl de primaire angioplastie eerder als bail-out 
methode fungeert.  Maar wanneer vastgesteld wordt dat in ervaren hartcentra de primaire angioplastie vaker en 
sneller tot reperfusie leidt en tot een betere overleving neemt deze techniek sindsdien de leiding.

Er wordt ook gedacht aan de situatie voor en na het infarct:  er ontstaan structuren voor de preventieve aanpak 
van de risicofactoren voor atherothrombose alsook voor postinfarct revalidatie.  Meer en meer wordt cardiologie 
gestructureerd en ontstaan ‘evidence based richtlijnen’ voor elke situatie.  Zowel in de Verenigde Staten als in Europa 

TIJDSCHRIFT VAN DE BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA
Exemplaar voorbehouden aan het MEDISCH CORPS

P 206097 | AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X

0
4
/2

0
1
8



II

TIJDSCHRIFT VAN DE BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA

worden richtlijnen regelmatig geactualiseerd die gebaseerd zijn op zogenaamde evidence based medicine.  
Gerandomiseerd onderzoek viert zijn hoogtij in vele studies met duizenden patiënten in klinische trials.

Ook de medische beeldvorming ontwikkelt zich in de jaren 80 met op kop de ontwikkeling van de transthoracale 2D 
echografie en Doppler technieken die toelaten om snel, goedkoop en zonder röntgenstralen het hart te onderzoeken.  
Coronaire angiografie en interventies worden steeds eenvoudiger en de Benestent trial bewijst in 1994 dat coronaire 
stents tot betere acute en lange termijn resultaten leiden.

De preventieve aanpak komt meer en meer in beeld met ontwikkeling van efficiënte antihypertensieve en 
antilipemische behandelingen.  Statines komen in zwang voor secundaire preventie in 1994 met de 4S studie dankzij 
een relatieve mortaliteitsreductie van maar liefst 30%.  De aanpak van de gevolgen van het hartinfarct met name 
hartfalen kent ook succes voornamelijk dankzij de ontwikkeling van het concept van de neurohumorale aanpak door 
middel van angiotensine conversie inhibitoren.  De potentiële electrische instabiliteit wordt efficiënter aangepakt met 
antiaritmica, ablatietechnieken, pacemakers en defibrillatoren.

Het volwassen worden van transcathetertechnieken leidt ook tot de mogelijkheid om vele ingrepen op minder 
invasieve wijze uit te voeren dan via open hartheelkunde.

Hartrevalidatiecentra zorgen er voor dat elke postinfarct patiënt aandacht krijgt op alle vlakken: rookstopbegeleiding, 
psychologische en fysische revalidatie, medicamenteuze oppuntstelling.

De Belgische Cardiologische Liga draagt haar steentje bij dankzij haar basismissie:  het voorkomen en bestrijden van 
cardio-cerebrovasculaire aandoeningen in België door het informeren en bewust maken van het grote publiek en de 
omnipractici omtrent alle aspecten van cardiovasculair lijden door middel van informatieve en educatieve publicaties, 
symposia, interventies in de media en gepersonaliseerde contacten.

Wanneer wordt de ‘heilige graal’ ontdekt, de ‘magic bullet’?  Voorlopig blijft het louter dromen van een definitieve 
medicamenteuze interventie die de ziekte voor eens en voor altijd volledig uitroeit.
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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 
en toedieningsplaatsstoornissen: vaak: Asthenie, niet bekend: Oedeem 1 De frequentie zal afhangen van de aan- of afwezigheid van risicofactoren (nuchtere bloedglucose ≥ 5,6 mmol/l, BMI >30 kg/m2, verhoogde triglyceriden, geschiedenis van hypertensie). Zoals 
bij andere HMG-CoA reductaseremmers neigt de frequentie van bijwerkingen dosisafhankelijk te zijn. Effecten op de nieren: Proteïnurie, gedetecteerd met een ‘dipstick test’ en voornamelijk van tubulaire aard, werd waargenomen bij patiënten die behandeld werden 
met rosuvastatine. Verschuivingen in de urine-eiwit-dipstick-testuitslag van “afwezig of sporen” naar “++ of meer” werden waargenomen bij < 1 % van de patiënten op een bepaald ogenblik tijdens de behandeling met 10 en 20 mg, en bij 
ongeveer 3 % van de patiënten behandeld met 40 mg.  Een lichte toename in de verschuiving van “geen of sporen” tot “+” werd waargenomen met een dosering van 20 mg. In de meeste gevallen vermindert of verdwijnt de proteïnurie 
spontaan bij voortzetting van de behandeling. Een analyse van de tot nu toe beschikbare gegevens uit klinische studies en post-marketing ervaring toonde geen causaal verband tussen proteïnurie en acute of progressieve nierziekte. 
Hematurie werd waargenomen bij patiënten die behandeld werden met rosuvastatine en uit de gegevens van klinische studies blijkt dat de incidentie hiervan laag is. Effecten op de skeletspier: Effecten op de skeletspier, bijv. myalgie, 
myopathie (inclusief myositis) en zelden rabdomyolyse, met en zonder acuut nierfalen, werden gemeld bij patiënten die met rosuvastatine werden behandeld met alle doseringen en in het bijzonder met doseringen > 20 mg. Een 
dosisgerelateerde verhoging van de CK spiegels werd waargenomen bij patiënten die rosuvastatine gebruikten; de meerderheid van de gevallen waren mild, asymptomatisch en van voorbijgaande aard. Als de CK spiegels verhoogd zijn 
(>5 x ULN), moet de behandeling gestaakt worden (zie rubriek 4.4). Effecten op de lever : Zoals bij de andere HMG-CoA reductaseremmers, werd een dosisafhankelijke toename van de transaminasen waargenomen bij een klein aantal 
patiënten die rosuvastatine gebruikten. De meerderheid van deze gevallen was mild, asymptomatisch en van voorbijgaande aard. De volgende bijwerkingen werden gemeld met sommige statines: - Seksuele disfunctie - Uitzonderlijke 
gevallen van interstitiële longziekte, voornamelijk bij langdurige behandeling (zie rubriek 4.4) Het meldingspercentage van rabdomyolyse, ernstige nierproblemen en ernstige leverproblemen (voornamelijk bestaand uit verhoogde 
levertransaminasen) is hoger bij de 40 mg dosering. Pediatrische patiënten: In een 52 weken durende klinische studie bij kinderen en adolescenten werden CK verhogingen > 10x ULN en spiersymptomen na inspanning of verhoogde 
fysieke activiteit vaker waargenomen in vergelijking met de observaties bij volwassenen (zie rubriek 4.4). In andere opzichten was het veiligheidsprofiel van rosuvastatine bij kinderen en adolescenten vergelijkbaar met dat van 
volwassenen. Melding van vermoedelijke bijwerkingen Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel 
voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie - EUROSTATION II - Victor 
Hortaplein, 40/40 - B-1060 Brussel - Website: www.fagg.be - e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Teva Pharma Belgium N.V. Laarstraat 16 B-2610 Wilrijk NUMMER(S) VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 5 mg (OPA/Al/PVC-Aluminium blisterverpakking): BE464835 5 mg (PVC/PVDC-Aluminium blisterverpakking): BE464844 5 mg (HDPE-fles): BE464826 10 mg (OPA/Al/PVC-Aluminium blisterverpakking): 
BE464862 10 mg (PVC/PVDC-Aluminium blisterverpakking): BE464871 10 mg (HDPE-fles): BE464853 15 mg (OPA/Al/PVC-Aluminium-blisterverpakking): BE488835 15 mg (PVC/PVDC-Aluminium-blisterverpakking): BE508915 15 mg (fles): BE488844 20 mg (OPA/
Al/PVC-Aluminium blisterverpakking): BE464897 20 mg (PVC/PVDC-Aluminium blisterverpakking): BE464906 20 mg (HDPE-fles): BE464880 30 mg (OPA/Al/PVC-Aluminium-blisterverpakking): BE488853 30 mg (PVC/PVDC-Aluminium-blisterverpakking): BE508924 
30 mg (fles): BE488862 40 mg (OPA/Al/PVC-Aluminium blisterverpakking): BE464924 40 mg (PVC/PVDC-Aluminium blisterverpakking): BE464933 40 mg (HDPE-fles): BE464915 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 15 mg, 30 mg: Datum van goedkeuring 
van de SKP: 04/2017. 5, 10, 20, 40 mg: Datum van herziening van de SKP: 10/2017.

Rosuvastatine Teva® 
Filmomhulde tabletten Prijs publiek Remgeld

Remgeld verhoogde 
tegemoetkoming

5 mg 30 100 9,47 € 13,70 € 1,70 € 3,16 € 1,02 € 1,90 €
10 mg 30 100 11,29 € 24,04 € 2,33 € 6,67 € 1,40 € 3,97 €
15 mg 30 100 11,13 € 24,15 € 2,28 € 6,70 € 1,37 € 3,99 €
20 mg 30 100 11,27 € 24,38 € 2,32 € 6,76 € 1,39 € 4,02 €
30 mg 30 100 11,27 € 24,79 € 2,32 € 6,85 € 1,39 € 4,08 €
40 mg 30 100 11,27 € 25,19 € 2,32 € 6,95 € 1,39 € 4,14 €
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ECHO'S VAN DE AHA 2018

De jaarlijkse wetenschappelijke sessies van de American Heart Association vonden plaats in Chicago, van  
10 tot 12 november 2018. 
Zoals gewoonlijk werden de recentste grote studies en/of de actualisering ervan gepresenteerd in het raam van 
Late Breaking sessies, waaruit wij voor u de elementen hebben uitgezocht waarvan de kans het grootst is dat 
ze een rechtstreekse of onrechtstreekse weerslag hebben op uw praktijk.   

OMEGA-3 EN CARDIOVASCULAIRE GEZONDHEID, TWEE NIEUWE PAGINA'S IN DE SAGA, EN ZE SPREKEN 
ELKAAR TEGEN. De resultaten van de studies VITAL en REDUCE-IT werden tijdens dezelfde sessie late breaking 
trials na elkaar gepresenteerd en komen uit bij resultaten die a priori moeilijk te verzoenen zijn. Laten we ze 
onder de loep nemen.

VITAL is een uitgebreide studie met als doel de evaluatie, binnen eenzelfde populatie, van de effecten van 
supplementen van vitamine D en omega 3-vetzuren op de incidentie van cardiovasculaire voorvallen (som van 
infarcten, CVA's en cardiovasculair overlijden) en op de incidentie van invasieve kankers, een prestatie die 
mogelijk werd gemaakt door een randomiseringsplan in Latijns vierkant.

De studie betrof 25871 gezonde mensen (mannen ouder dan 50 en vrouwen ouder dan 55 jaar) die vitamine D3  
(2000 IE/dag) of de overeenkomstige placebo en omega 3-vetzuren (1 g/dag) of de overeenkomstige placebo kregen. 
De toegediende omega 3-vetzuren waren een mengsel van eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur 
(DHA). Gemiddeld werden de betrokkenen 5,3 jaar gevolgd. 

De resultaten wijzen erop dat vitamine D geen impact heeft op de incidentie van cardiovasculaire voorvallen en 
evenmin op de incidentie van invasieve kankers. Slechts één interessant signaal, maar te verifiëren binnen een 
ad hoc studie, is dat de specifieke mortaliteit door kanker met iets van een 25% zou afnemen.

Al even negatief is het resultaat voor de omega 3-vetzuren, zowel wat de incidentie van invasieve kankers betreft 
(complete neutraliteit, geen enkel gunstig of ongunstig teken) als op cardiovasculair gebied, met 386 voorvallen 
bij de mensen die omega 3-vetzuren kregen versus 419 bij mensen die de placebo kregen; dat is zowat 8% minder 
maar statistisch is dat niet significant en het is toe te schrijven aan minder infarcten want de CVA's noch de 
cardiovasculaire overlijdens werden er significant door beïnvloed.

Het geringere voorkomen van infarcten, 145 gevallen bij de mensen die omega 3-vetzuren kregen tegenover  
200 bij hen die de placebo kregen, verklaart het positieve van de secundaire analyses die aangeven dat er bij 
hen die omega 3-vetzuren kregen minder angioplastieken en minder coronaire of rechtstreeks aan infarcten 
gekoppelde overlijdens waren; al die resultaten hadden significante p-waarden maar hooguit zijn ze te beschouwen 
als werkhypotheses voor toekomstige studies. Hetzelfde geldt voor de analyses van subgroepen waaruit enkele 
significante interacties naar voren komen, bijvoorbeeld een groter gunstig effect bij mensen die minder vis eten, 
bij mensen met meerdere risicofactoren en bij Afro-Amerikanen.
Al bij al dus een studie die globaal genomen negatief is voor de voornaamste evaluatiecriteria en bijgevolg, bij de 
huidige stand van de kennis, beslist geen aansporing om de geëvalueerde supplementen te gaan gebruiken in 
een poging om het cardiovasculair risico en/of kankerrisico te verkleinen.  
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IS ALLES DAARMEE GEZEGD?
Niet echt, althans niet wat de preventie van cardiovasculaire incidenten betreft, want de studie REDUCE IT hijst 
EPA opnieuw in het zadel, in zijn eentje, in stevige dosissen en met resultaten die men overtuigend kan noemen.

Het verschil met VITAL, dat gezonde mensen onderzocht, is dat REDUCE IT in totaal 8.179 mensen betrof, verspreid 
over een cohort secundaire preventie (45-plussers met gedocumenteerde aandoening aan kransslagaders of 
halsslagader, cerebrovasculaire aandoening of perifeer vaatlijden) en een cohort primaire preventie (50-plussers 
met diabetes + ten minste één andere risicofactor). In beide cohorten moest de triglyceridenwaarde in nuchtere 
toestand tussen 1,5 en 5 g/l bedragen en de LDL-cholesterol tussen 0,4 en 1 g/l onder stabiele behandeling met 
statine ± ezetimib sinds meer dan 4 weken. 
Na randomisering kregen deze mensen ofwel 4 g/dag EPA ofwel de overeenkomstige placebo. Het voornaamste 
evaluatiecriterium was de som van cardiovasculaire overlijdens, infarcten, CVA's, coronaire revascularisaties en 
instabiele angors. 

Bij de aanvang van de studie waren de betrokkenen gemiddeld 64 jaar; bij 70 % ging het om secundaire preventie, 
58 % heeft diabetes en gemiddeld bedraagt het triglyceridengehalte 2,16 g/l en de LDL-cholesterol 74 mg/dl. 
Onder EPA noteert men een daling van alle lipidenparameters, een daling van de ultrasensitieve CRP met 40 % 
en een toename van het EPA-gehalte in het bloed met 358 %. 
Bij een mediane follow-up van 4,9 jaar wordt een incidentie van het hoofdcriterium van 28,3% gedocumenteerd 
in de placebogroep, tegenover 23,0 % in de EPA-groep, HR 0,75 (IC 95% 0,68-0,83), p 0, 00000001 met een NTT 
(aantal te behandelen personen om één incident te voorkomen) van 21.
De resultaten zijn al even overtuigend voor het secundaire hoofdcriterium, nl. de belangrijkste cardiovasculaire 
incidenten samen (cardiovasculaire overlijdens, infarcten en CVA's), met respectievelijk 20,0% versus 16,2%; 
HR 0,74 (0,65-0,83); 0.0000006 en NNT 28. Deze globale daling is de resultante van significante dalingen van de 
cardiovasculaire overlijdens (20%), infarcten (31%), stabiele angors (32%) en CVA's (28%).
De resultaten slaan tegelijk op de mensen in primaire preventie en in secundaire preventie en op alle geteste 
subgroepen. Ze zijn des te opmerkelijker omdat ze de globale tolerantie placebo-like is, ook wat het bloedingsrisico 
betreft. Het enige merkbare signaal is een lichte significante toename van het gevaar voor boezemfibrilleren 
(5,3% versus 3,9%).

MEER WETEN
Lees verder in de artikels en de redactionele commentaren erbij, vrij en kosteloos te raadplegen op de website 
van het New England Journal of Medicine.

PRIMAIRE PREVENTIE BIJ BEJAARDEN, MONOTHERAPIE MET EZETIMIB ALS MOGELIJKHEID 
De prospectieve multicentrische studie EWTOPIA75 betrof 3.796 Japanse 75-plussers zonder coronaire 
antecedenten maar beschouwd als personen met hoog risico vanwege de gelijktijdige aanwezigheid van een 
LDL-cholesterolgehalte ≥ 140 mg/dl en ten minste één cardiovasculaire risicofactor van de zeven die in 
aanmerking kwamen voor deelname aan het onderzoek (diabetes, hoge bloeddruk, lage HDL-cholesterol, 
hypertriglyceridemie, CVA-antecedent, perifeer vaatlijden). 

Op basis van 1:1 randomisering werden de betrokkenen (gemiddelde 80,7 jaar oud) ondergebracht in een groep die 
alleen voedingsadvies kreeg (n=1.898) en een groep die naast voedingsadvies ook dagelijks 10 mg ezetimib kreeg 
(n=1898). Het voornaamste evaluatiecriterium was het optreden van een eerste incident uit het samengestelde 
criterium: de voornaamste cardiovasculaire incidenten ten gevolge van kransslagaderlijden (cardiale plotse dood, 
infarct en CVA met al dan niet dodelijke afloop, coronaire revascularisatie). De proef verliep niet blind en zonder 
placebo in de controlegroep, de evaluatie/toewijzing gebeurde door een comité dat niet wist in welke groep de 
patiënt die het incident vertoonde zich bevond (PROBE-design: Prospective Randomized Open Blinded Endpoint).

Als bewijs van het hypolipemiërend effect van ezetimib werd een significante daling van de LDL-cholesterol in 
de ezetimib-groep gerapporteerd: het gehalte evolueerde van aanvankelijk 161 mg/dl over 126mg/dl na 1 jaar en 
120 mg/dl na 5 jaar. De overeenkomstige waarden in de controlegroep waren 162 mg/dl bij de start, 144 mg/dl na  
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1 jaar en 131 mg/dl na 5 jaar. Ook op te merken is een significante daling van de non-HDL-cholesterol (van  
188 mg/dl aanvankelijk tot 145 mg/dl in de ezetimib-groep en 157 mg/dl in de controlegroep), terwijl HDL-
cholesterol en triglyceriden niet significant wijzigden.

Binnen een follow-up van drie jaar gaan die wijzigingen van het lipidenprofiel gepaard met een significante daling, 
met 34%, van alle beschouwde incidenten (p=0,002); het gaat zelfs om 40% als men alleen de louter cardiale 
incidenten bekijkt, dodelijk of niet (p=0,04). Deze studie is interessant doordat zij voedsel geeft aan de idee dat 
zeer oude patiënten behandelen gunstig kan blijken. Toch moet men enerzijds vaststellen dat de CVA's noch de 
globale mortaliteit significant daalden in de ezetimib-groep en anderzijds dat de discussiant onderstreepte dat de 
daling van de lipiden weliswaar aan de verwachtingen voldeed maar de preventie van cardiovasculaire incidenten 
veel groter bleek dan wat de bescheiden daling van de LDL-cholesterol en de klassieke volwassen modellen 
lieten verhopen.

Is het dus toeval? Of een gevolg van het PROBE-design? Speelt etnie een rol of beïnvloedt de leeftijd de impact? 
Het zijn maar enkele vragen die nog een antwoord behoeven.

UITSTEKEND NIEUWS VOOR TYPE 2 DIABETICI MET HOOG CARDIOVASCULAIR RISICO
De studie DECLARE TIMI 58 betrof 17.160 type 2 diabetici (gemiddeld 64 jaar oud, 37 % vrouwen, gemiddeld  
11 jaar diabeet, HbA1c gemiddeld 8, 3 %), onder wie 6.974 met cardiovasculaire incidenten in hun voorgeschiedenis 
(secundaire preventie) en 10.186 zonder dergelijke antecedenten maar beschouwd als patiënten met hoog risico 
omdat ze 55 jaar en ouder (voor mannen) of 60 jaar en ouder (voor vrouwen) waren en ten minste één andere 
risicofactor vertoonden (primaire preventie).

Het hoofddoel van deze studie was bewijzen dat dapagliflozine, een natrium-glucose-cotransporter-2-remmer, 
cardiovasculair veilig is. Dat doel is bereikt, aangezien deze studie na een mediane follow-up van 4,2 jaar aantoont 
dat dapagliflozine niet inferieur is aan de placebo wat het voorkomen van cardiovasculaire incidenten betreft 
(cardiovasculair overlijden, infarct en CVA zonder dodelijke afloop): respectievelijk 22,6% versus 24,2% (HR 0,93; 
p=0,001). 
Wat een tweede vooraf vastgelegd criterium betreft (som van de cardiovasculaire overlijdens en ziekenhuisopnames 
wegens hartfalen) toont ze aan dat dapagliflozine beter is dan de placebo: het voorkomen van de incidenten 
die samen dit criterium vormen lag significant lager, respectievelijk 12,2% versus 14,7%; HR 0,83; p=0,005. Dit 
resultaat is in hoofdzaak toe te schrijven aan een daling met 27% van de ziekenhuisopnames wegens hartfalen 
(6,2% versus 8,5%; HR 0,73). 
Hierbij valt op te merken dat de resultaten in dezelfde richting gaan voor alle subgroepen; er is in het bijzonder 
geen duidelijk verschil tussen primaire en secundaire preventie en ook niet naargelang men antecedenten van 
hartfalen heeft of niet.

NOG MEER OVER HARTFALEN, MET PIONEER-HF 
De studie PIONEER-HF betrof 881 volwassenen met hartfalen die wegens acute decompensatie in een 
ziekenhuis opgenomen werden, met een verlaagde ejectiefractie en hoge NT-proBNP waarden; op basis van 1:1 
randomisering werden ze ondergebracht in een groep sacubitril/valsartan en een groep enalapril. 

Het voornaamste evaluatiecriterium van de studie was de gemiddelde wijziging van de aanvankelijke NT-proBNP 
waarde na 4 en 8 weken. Qua gebruiksveiligheid viel de nadruk op angioedeem, hyperkaliëmie, symptomatische 
hypotensie en de nierfunctie.
Afhankelijk van de systolische druk (100 à 120 mm Hg of > 120 mm Hg) bedroegen de aanvankelijke dosissen 
respectievelijk 24/26 of 49/51 mg x 2/dag voor sacubitril/valsartan en 2,5 of 5 mg x2/dag voor enalapril, en het 
doel was te komen tot twee dosissen per dag van resp. 97/103 mg en 10 mg in de loop van de 8 weken van de 
studie.
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Een gemiddelde daling van de aanvankelijke NT-proBNP waarde met 46,7% werd opgetekend bij de 440 patiënten 
van de groep sacubitril/valsartan versus 25,3% bij de 441 patiënten van de groep enalapril, HR 0,71 ; p<0,001; 
hierbij valt op te merken dat de superioriteit van sacubitril/valsartan wat dit criterium betreft reeds na de eerste 
week behandeling aanwezig was. 
Eveneens te noteren op het palmares van sacubitril/valsartan: een grotere daling van de troponine en, hoewel de 
proef niet de vereiste potentie had om de effecten op klinische voorvallen ten volle te beoordelen, een significante 
daling van het aantal ziekenhuisopnames wegens hartfalen tijdens de follow-up. Dit alles gedocumenteerd 
in een context zonder verschillen qua ongewenste nevenwerkingen zoals achteruitgang van de nierfunctie, 
hyperkaliëmie en hypotensie.

Voor alle details kan men terecht in het artikel dat de The New England Journal of Medicine samen met de 
presentatie online plaatste. 

TICAB, ASPIRINE ZEGEVIERT DOOR OPGAVE VAN DE UITDAGER
De gerandomiseerde studie TiCAB moest ticagrelor 90 mg x 2/dag dubbelblind vergelijken met aspirine 100 mg/
dag bij ongeveer 4.000 patiënten met een indicatie van kransslagaderoverbrugging wegens aantasting van de 
drie vaten (92% van de gevallen) of van de linker hoofdstam of van twee vaten met achteruitgang van de linker 
hartkamerfunctie (ejectiefractie < 50%). 

Het voornaamste criterium ter beoordeling van de doeltreffendheid was de som van cardiovasculaire overlijdens, 
infarcten, CVA's en revascularisaties na 12 maanden. 
De rekrutering werd stopgezet na inclusie van 1893 patiënten, zijnde ongeveer 50% van de aanvankelijk geplande 
populatie, na advies van het toezichtcomité als gevolg van de terugtrekking van de hoofdopdrachtgever.
De gepresenteerde resultaten slaan dus op 931 patiënten onder ticagrelor en 928 onder aspirine, en er is tussen 
beide middelen geen significant verschil wat het voorkomen van alle incidenten van het hoofdcriterium betreft 
(ticagrelor 9,7% versus aspirine 8,2%; HR 1,19; p 0,27) of wat elk van de incidenten afzonderlijk betreft. Numeriek 
zijn er in de ticagrelorgroep zelfs hogere aantallen CVA's (3,2% versus 2,6%) en revascularisaties (5,0% versus 
3,9%).
Qua gebruiksveiligheid geen significant verschil op het vlak van zware bloedingen, maar ook hier ligt de freqentie 
iets hoger in de ticagrelorgroep (3,7% versus 3,2%).

Slotsom binnen deze voortijdig onderbroken studie: geen enkele aanwijzing, zelfs geen niet-significante, dat 
ticagrelor binnen de geteste populatie ook maar een tikje superieurder zou zijn. Waarvan akte. ||
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FAME 2 EN ORBITA:
DE DUIVEL SCHUILT ALTIJD IN
DE DETAILS

De rol van percutane coronaire interventie (PCI) bij het behandelen van patiënten met acuut coronair syndroom 
heeft een stevige positie verworven doordat ze een voordeel biedt qua overleving.1,2 Niettemin wordt een aanzienlijk 
aantal PCI's over de hele wereld niet verricht in een spoedeisende context maar voor stabiele kransslagaderlijders. 
Volgens de gegevens van het register CathPCI betrof 29,6 % van de PCI's die in de Verenigde Staten werden verricht 
patiënten met een stabiele angor en atypische of helemaal geen symptomen.3 De doeltreffendheid van deze 
werkwijze in een dergelijke niet-acute context werd geëvalueerd in een aantal gerandomiseerde controleproeven, 
registers en meta-analyses, en de resultaten daarvan spreken elkaar tegen.4,5 Een kernpunt bij het interpreteren 
van die resultaten is dat de beslissing om een PCI toe te passen berustte op een visuele (anatomische) evaluatie 
van de laesies, dus zonder rekening te houden met de fysiologische impact ervan. Bovendien werd tot voor kort, 
grotendeels uit ethische overwegingen, geen enkele gerandomiseerde proef gedaan waarbij in een controlegroep 
een nepingreep werd verricht om te vergelijken met een PCI-groep.

De studie Fractional Flow Reserve versus Angiography for Multivessel Evaluation 2 (FAME 2) vergeleek de resultaten 
van een PCI in combinatie met geneesmiddelen met die van een louter medicamenteuze behandeling bij patiënten 
met een stabiel kransslagaderlijden die functioneel significante stenoses vertoonden. Alle laesies die bij angiografie 
significant bleken, werden geëvalueerd door meting van de fractionele stroomreserve (fractional flow reserve, FFR). 
Alleen patiënten met een laesie van ten minste FFR ≤ 0,80 werden vervolgens gerandomiseerd om een PCI met 
farmacon beladen stent van de tweede generatie en een behandeling met medicijnen te krijgen ofwel alleen een 
medicamenteuze behandeling. Het voornaamste evaluatiecriterium was samengesteld uit mortaliteit, hartinfarct of 
ongeplande ziekenhuisopname met spoedrevascularisatie. De patiënten werden gedurende vijf jaar gevolgd en bij 
ieder controlemoment werd hun angorstatus geëvalueerd.

De rekruteringsprocedure werd voortijdig onderbroken als gevolg van een significant verschil betreffende het 
voornaamste evaluatiecriterium, in het voordeel van de PCI-groep. 888 van de 1220 deelnemende patiënten hadden 
ten minste één functioneel significante stenose (FFR ≤ 0,80) en werden willekeurig ondergebracht in de groep PCI + 
medicamenteuze behandeling (n=447) of in de groep met alleen medicamenteuze behandeling (n=441). De resultaten 
na 1, 2 en 3 jaar werden voorheen gerapporteerd en wijzen op een gunstig effect van de PCI voor het voornaamste 
evaluatiecriterium (toe te schrijven aan een significant kleiner aantal spoedrevascularisaties), een numeriek lagere 
mortaliteit en een significante daling van het aantal angorgevallen middels een kostprijs vergelijkbaar met de louter 
medicamenteuze behandeling.6-8

De eindresultaten van de studie, na 5 jaar, bevestigen en staven de doeltreffendheid van een PCI-strategie op 
basis van de FFR-meting voor stabiele kransslagaderlijders.9 De door PCI behandelde patiënten vertoonden 
een significant kleiner aantal voorvallen onder het voornaamste evaluatiecriterium, in vergelijking met de louter 
medicamenteus behandelde patiënten (13,9 % vs 27,0 %; HR: 0,46; IC bij 95 %: 0,34-0,63); het aantal voorvallen was 
vergelijkbaar met de patiënten zonder functioneel significante laesie (13,9 % vs 15,7 %; HR: 0,88; IC bij 95 %: 0,55-
1,39). Terwijl spoedrevascularisatie de grootste factor bleef binnen het geringere aantal voorvallen binnen de PCI-
groep, stekende zich eveneens een krachtig signaal af richting minder hartinfarcten (8,1 % vs 12,0 %; HR: 0,66; IC bij 
95 %: 0,43-1,00). Na vijf jaar ondergingen uiteindelijk 51 % van de patiënten in de groep met louter medicamenteuze 
behandeling een medisch gerechtvaardigde revascularisatie. Dit hoge aantal permutaties verklaart grotendeels 
waarom de verlichting van de angor na vijf jaar tussen beide groepen vergelijkbaar was. Zonder daarbij te vergeten 
dat de louter medicamenteus behandelde patiënten met symptomen vaker permuteerden naar een PCI, die hen 
mogelijk kon beschermen tegen overlijden of infarct. Een recente meta-analyse van de individuele patiëntgegevens 
wijst erop dat door FFR-meting ingegeven PCI het samengesteld criterium (overlijden door cardiale oorzaak + 
hartinfarct) vermindert in vergelijking met medicamenteuze behandeling.10

De resultaten na 5 jaar FAME 2 studie bevestigen de rol van de FFR-meting bij het bepalen van welke patiënten 
PCI kunnen ondergaan. Alleen patiënten met functioneel significante laesies halen na stenting op lange termijn 
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voordeel qua verlichting van hun angor en spoedrevascularisatie. Belangrijker, en dit ondanks het hoge aantal 
permutaties dat de resultaten had kunnen verdunnen, is dat er nu elementen zijn die bewijzen dat een door FFR-
meting ingegeven PCI-strategie een gunstig effect heeft op een "makkelijk te kwantificeren" criterium zoals 
hartinfarct.

De studie Objective Randomised Blinded Investigation with optimal medical Therapy of Angioplasty in stable 
angina (ORBITA) vergeleek de functionele verbetering (duur van de inspanning bij inspanningsproef op loopband) 
bij patiënten met monovasculaire stenose die een PCI-behandeling kregen, in vergelijking met patiënten die een 
placebo-ingreep ondergingen.11 Het ging om de eerste studie die de doeltreffendheid van een PCI evalueerde door 
een nepprocedure te gebruiken. Na een inloopfase van zes weken waarin de medicamenteuze anti-angorbehandeling 
werd geoptimaliseerd, ondergingen de patiënten een cardiorespiratoire inspanningstest, een echografie met 
dobutamine en een evaluatie van de angor aan de hand van vragenlijsten. Vervolgens werden ze in een verhouding 
1:1 ondergebracht in de PCI-groep of de placebogroep. De kransslagaderlaesies werden functioneel geëvalueerd 
door FFR- of iFR-meting. De procedure verliep dubbelblind tot bij de randomisering en de patiënten werden zes 
weken later opnieuw geëvalueerd met inspanningstests / vragenlijsten. Het voornaamste evaluatiecriterium was 
het verschil tussen de groepen wat de inspanningsduur betreft.

230 patiënten werden toegelaten en 200 onder hen werden willekeurig verwezen naar PCI of naar de 
placeboprocedure. Er was geen significant verschil wat het voornaamste evaluatiecriterium, het tijdsinterval, betreft 
tussen de groepen (PCI min placebo: 16,6 s, p=0,2). De analyse van het secundaire evaluatiecriterium gaf geen 
significant verschil tussen de groepen te zien wat de evolutie van de inspanningsduur tot ST-segmentverschuiving 
van 1 mm of wat de evolutie van het maximale zuurstofverbruik betreft. Wat de angor betreft was er geen significant 
verschil tussen de groepen met betrekking tot het percentage patiënten dat verbeteringen van één klasse, of twee 
klassen of meer, kende tussen de inclusie en de prerandomisering (p=0,916) en tussen de prerandomisering en 
de follow-up (p=0,633). De evolutie van de Duke-score kende niet méér significant verschil tussen de groepen 
(p=0,104). Maar de score-index voor pariëtale kinetiek na maximale inspanning bij inspanningsechocardiografie 
met dobutamine verbeterde meer in de PCI-groep dan in de placebogroep (p<0,0001). In een latere analyse 
rapporteerden de auteurs bijna het omgekeerde, namelijk de koppeling van de indexen van invasieve fysiologie 
vóór de randomisering (FFR en iFR) aan de evoluties van de scores bij inspanningsechocardiografie.12 De PCI 
verbeterde de score bij inspanningsechografie meer dan de placebo (1,07 segment; p<0,00001). Het gecontroleerd 
effect van de PCI tegenover placebo op de score bij inspanningsechocardiografie vergrootte geleidelijk naarmate 
de FFR (pinteraction<0,00001) en de iFR (pinteraction<0,00001) daalden. Maar het geschatte effect van de PCI op 
de totale inspanningsduur, bijgesteld tussen de groepen vóór de randomisering, bedroeg 20,7 s (p=0,100) zonder 
interactie van de FFR (pinteraction=0,318) of van de iFR (pinteraction=0,523). De PCI verbeterde de frequentie van 
de angoraanvallen niet significant meer dan de placebo (p=0,072), zonder merkbaar interactie-effect van de FFR 
(pinteraction=0,849) of van de iFR (pinteraction=0,783). Desondanks leverde de PCI in vergelijking met de placebo 
een groter aantal patiënten op dat verdwijning van de angor rapporteerde (49,5 % vs 31,5 %; p=0,006), maar de FFR 
(pinteraction=0,693) noch de iFR (pinteraction=0,761) wijzigde dat effect.

Vaak wordt het zo voorgesteld dat de studies uitkomen op resultaten die elkaar tegenspreken, hoewel de recentere 
analyse van de auteurs van ORBITA duidelijk aangeeft dat de PCI een voordeel oplevert wanneer de patiënten 
fysiologisch significante laesies vertonen. Dat is precies wat het grote verschil tussen beide studies onderstreept, 
namelijk de afwezigheid van ischemie bij bijna een derde van de patiënten die deelnamen aan ORBITA. Die patiënten 
kunnen van een PCI geen enkel voordeel verwachten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de onderzoekers tussen 
de twee gerandomiseerde groepen geen verschil optekenden wat de inspanningsduur betreft. 

Bovenop die fundamentele beperking van de studie ORBITA dient men nog een aantal andere verschillen tussen 
FAME 2 en ORBITA te vermelden om goed te begrijpen dat beide onderzoeken niet vergeleken kunnen worden.

In de eerste plaats nam ORBITA uitsluitend geselecteerde patiënten op, met relatief gering risico en een 
monovasculaire aandoening, terwijl FAME 2 werkte met meer dan 40% patiënten met een bi- of trivasculaire 
aandoening. 

In de tweede plaats was de bestudeerde populatie in FAME 2 zes keer zo groot als in ORBITA, met 1220 patiënten 
tegenover 200. De omvang van het staal van een studie is intrinsiek gekoppeld aan de potentie ervan, d.w.z. het 
vermogen ervan om verschillen tussen de groepen van de studie op te sporen, wat op zijn beurt gekoppeld is aan 
statistische kwesties: weten hoe de verschillen tussen de groepen van de studie geanalyseerd zullen worden. 
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Volgens het plan van de studie ORBITA werden de evoluties van de inspanningsduur vanaf de opname in de studie 
vergeleken tussen de twee groepen van de studie, een benadering die kritiek kreeg omdat ze geen rekening houdt 
met het verschijnsel van de terugkeer naar het gemiddelde.13 De inspanningsduur vóór randomisering was immers 
38 s hoger in de PCI-groep dan in de placebogroep, wat een nulresultaat in de hand werkte.

In de derde plaats bestaat er een verschil van meer dan een factor 40 wat de duur van de follow-up betreft en 
verschillen de evaluatiecriteria aanzienlijk. ORBITA spitste zich toe op de verlenging van de inspanningsduur na 
6 weken, wat een eerder subjectief vervangend evaluatiecriterium is, terwijl FAME 2 objectieve evaluatiecriteria 
toepaste, gebaseerd op de individuele gegevens van de patiënten en geëvalueerd na 5 jaar.

Dat de auteurs ten slotte onthullen dat kort na het afsluiten van de studie ORBITA 85 % van de patiënten die willekeurig 
naar een nepprocedure waren verwezen, uiteindelijk een PCI ondergingen – op stenoses die bij meerdere patiënten 
fysiologisch niet significant waren – brengt de aanvankelijke besluiten van ORBITA nog een beetje meer in diskrediet. 

Kortom, ORBITA werd iets te snel voorgesteld als "de laatste nagel aan de doodskist van de PCI". In werkelijkheid 
bevestigt een – door de auteurs gepresenteerde – recentere analyse de stevige langetermijnconclusie van FAME 2, 
namelijk dat (1) FFR-negatieve patiënten (of laesies) het er met een medicamenteuze behandeling goed afbrengen 
terwijl (2) FFR-positieve patiënten (of laesies) hun voordeel doen met een PCI waarbij farmacon beladen stents van 
de tweede of derde generatie worden geplaatst. Beide studies bevestigen de ongrijpbare aard van angorsymptomen 
en de vaststelling dat ze vaak los staan van ischemie, evenals de noodzaak van een objectieve meting van 
kransslagaderlijden. ||
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