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CASUS 

•  Dhr Radar, 62 jaar oud 
•  Voorgeschiedenis: hypertensie, hypercholesterolemie, 

myocardinfarct 
•  Intoxicaties: roken + alcohol + 
•  Medicatie: perindopril/indapamide 1 dd 8/2,5 mg, 

metoprolol 1 dd 100, carbasalaatcalcium 1 dd 100 mg 
•  Lichamelijk onderzoek: BMI 33 kg/m2 
 
Reden van verwijzing: intoleranties voor statine? Graag 
start PCSK-9 remmer. 



Vervolg Casus 

•  Anamnese: 
–  Simvastatine 1 dd 40 mg, fluvastatine 1 dd 40 mg, 

rosuvastatine 1 dd 5 mg, ezetimibe 1 dd 10 mg.  
–  Spierklachten en huiduitslag na 3 weken. 
–  Binnen 2 weken na stoppen verdwijnen klachten. 

  



Wat zou u doen? 

a)  Helaas, retour verwijzer 

b)  Start PCSK-9 remmer 

c)  Rosuvastatine 5 mg 1-2 keer per week 

d)  Fluvastatine 1 dd 20 mg 

e)  N=1 trial 
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Incidentie 

•  In observationele studies: 7-29% 
•  Rhabdomyolyse 1 per 100.000 per jaar 

Stroes et al.  European heart journal 2015; 36:1012-1022 
Newman. JAMA 2015; 313: 1011-1012 

 



Incidentie 

•  Redenen van verschil: 
–  Onderrapportage 
–  Exclusiecriteria; interacties, eerdere klachten 

•  Of kloppen RCT’s wel? 
–  Breedspectrum patiënten 

•  STOMP-trial: 420 vrijwilligers, dubbelblind, placebo 
–  6 maanden 
–  Atorvastatine 80 mg: 9,4% 
–  Placebo 4,6% 

Stroes et al.  European heart journal 2015; 36:1012-1022 
Parker et al. Circulation 2013; 127:96-103 

 



Incidentie, PCSK-9 remmers 

•  Odyssey alternative  
 

Moriarty et al. Journal of clinical lipidology 2015;9:758-769 



Incidentie, PCSK-9 remmers 

•  Gauss 3 trial: ezetimibe vs evolocumab 

Nissen et al. JAMA 2016; 315 (15): 1580-1590  



Soort spierklachten 
•  PRIMO studie 

–  Hoge dosis statine of bij recent aangepaste statinedosering ivm 
myalgie 

–  Mediane tijd tot spierklachten: 1 maand 
–  Vooral onderste extremiteiten 

•  STOMP trial 
–  Atorvastatine vs placebo, 6 maanden, 420 vrijwilligers 
–  Geen verschil in spierkracht en inspanningscapaciteit 
–  Gemiddelde CK stijging 20,8 U/L, niemand > 10 ULN 

•  Meestal binnen 1 maand. 10,8% > 1 jaar 
•  Meestal symmetrisch, proximaal, grote spiergroepen. 

Bruckert et al. Cardiovascular drugs and therapy 2005; 19: 403-414 
Parker et al. Circulation. 2013;127:96-103 
Lakey et al. Journal of clinical lipidology; 2016; 2016: 10: 870-879 



Soort statine-behandeling 

•  Soort statine, dosisgerelateerd, metabolisatie 

Bruckert et al. Cardiovascular drugs and therapy 2015; 19: 403-414 

 



Risicofactoren 

•  Actievere patiënten 
•  64% vitamine D tekort 

Bruckert et al. Cardiovascular drugs and therapy 2015; 19: 403-414 
Rosenson. Journal of clinical lipidology 2014; 8: S58-S71 
 

 



Mogelijkheden voor in de praktijk… 



Richtlijn 

•  Gebaseerd op STOMP 

•  <7: onwaarschijnlijk 
•  7-8: mogelijk 
•  9-11: waarschijnlijk 

Rosenson. Journal of clinical lipidology 2014; 8: S58-S71 
 



Richtlijn 

 

Stroes et al.  European heart journal 2015; 36:1012-1022 

 



Richtlijn 

•  CK <4 ULN 
–  Laag risico: overdenken indicatie 
–  Hoog risico: streven naar doorgaan behandeling 

•  CK > 4 ULN 
–  Laag risico: statine stoppen, evt. herstart alternatieve 

dosis 
–  Hoog risico: door met statine onder CK controle 

•  CK > 10 ULN 
–  Stoppen statine, bij verdenking rhabdomyolyse geen 

herintroductie 

Stroes et al.  European heart journal 2015; 36:1012-1022 

 



Rechallenge 

•  Retrospectief cohort onderzoek: 
–  90% op statine na rechallenge 
–  40% dezelfde statine 

•  Andere studie: 72,5% 

•  1x per week rosuvastatine 40-45% LDL daling bij 3 van 
de 4 patiënten. 

•  Door 80% verdragen. 

Zhang et.al. Ann Intern Med. 2013;158(7): 526-534 
Rosenson. Journal of clinical lipidology 2014; 8: S58-S71 
 



Stroes et al.  European heart journal 2015; 36:1012-1022 
 



Casus --- Praktijk 

•  Anamnese: 
–  Simvastatine 1 dd 40 mg, fluvastatine 1 dd 40 mg, 

rosuvastatine 1 dd 5 mg, ezetimibe 1 dd 10 mg.  

•  Odyssey alternative: 41,1% spier gerelateerde AE’s bij 
ezetimibe 

•  Dus nog andere opties/overwegingen 

Moriarty et al. Journal of clinical lipidology 2015;9:758-769 
 



Nocebo 
 &  

N=1 trials 



Nocebo-effect = I will harm 

•  1987 “Power of suggestion” al beschreven 

–  Side effects are not anticipated beyond occasional 
gastrointestinal irritation and, rarely, skin rash 

–  Sulfinpyrazone and aspirin are generally well 
tolerated by patients and have been used for many 
years to treat other conditions … Occasionally a 
patient taking sulfinpyrazone or aspirin may develop a 
tendency to bleed but the risk of serious hemorrhage 
is extremely unlikely 

Myers et al. Clin pharmacol ther 1987;42: 250-253 



Nocebo 
•  Definitie: negatieve effecten op effectiviteit behandeling of verdraagbaarheid van 

therapie, geïnduceerd of gedreven door psychologische factoren. 

•  Aanwijzingen: 
–  bijwerkingen in trials ook bij placebo 
–  bijwerkingen bij switch naar generiek 
–  Odyssey alternative 

•  Mechanisme: 
–  verwachting patiënt 

•  Adviezen:   
–  bewust van eigen overdracht 
–  potentiële bijwerkingen i.c.m. verwachte therapeutische effecten 
–  stimuleren tot coping 

Bingel. JAMA 2014: 312(7): 693-694 



N=1 trial, single-patient 

Joy et al. Ann intern med. 2014; 160: 301-310 



Joy et al. Ann intern med. 2014; 160: 301-310 

 



MUMC + 



Take-home messages 

1)  Spierklachten; we zien het vaak. Nocebo effect? 

2)  Patroonherkenning is mogelijk 

3)  Anamnese belangrijk 

4)  Overweeg N=1 trials als dit in het belang is van patiënt 



Terug naar casus 
•  Hoog risico patiënt 

•  Anamnestisch intolerantie statine en ezetimibe 

•  Wat zouden jullie nu doen? 
a)  Helaas, retour verwijzer 
b)  Start PCSK-9 remmer 
c)  Rosuvastatine 5 mg 1-2 keer per week 
d)  Fluvastatine 1 dd 20 mg 
e)  N= 1 trial 




