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Hart- en Vaatziekten
zijn majeure oorzaak van 
verloren levensjaren
en verloren levenskwaliteit



1/3

2/3
diabetes

17 000 000
per jaar



1/3

300 000 000
personen

17 000 000
per jaar



risicofactoren voor 
Hart- en Vaatziekten
zijn goed gekend en
behandelbaar



INTERHEART

HYPERCHOLESTEROLEMIE, ROKEN, HYPERTENSIE, DIABETES, OBESITAS, 
PSYCHOSOCIALE FACTOREN, FRUIT- EN GROENTE-INNAME, ALCOHOL, BEWEGING

9 R IS IC O FA C TO R E N
90% RISICO 1STE MI



Hoe maximaliseer ik het 
aantal levensjaren en de
kwaliteit van de levensjaren?

zo lang mogelijk zo goed mogelijk 
leven…



1 OP 2 
ROKERS
STERVEN DOOR HET ROKEN



-40%
OVERLIJDEN





-20-30%
OVERLIJDEN

GEWICHT

BLOEDDRUK

HBA1C

LDL

DEPRESSIE

KANKER

SPIER- EN GEWRICHTSLAST

CHRONISCHE PIJN

“WONDERMIDDEL”
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MEDICATIE ALS ER BEWEZEN
REDUCTIE VAN MORBIDITEIT EN/OF MORTALITEIT

= MÉÉR EN/OF BETERE JAREN VOOR PATIËNT



MEDICATIE MET BEWEZEN
REDUCTIE VAN MORBIDITEIT EN/OF MORTALITEIT

= MÉÉR EN/OF BETERE JAREN VOOR PATIËNT



LDL ↧
(1 mmol/L) 

MACE 21%
Mort. 9%

BD ↧
(10 mm Hg)

ACE
(HOPE)

20% 22%
13% 16%

ASA

19%
9%

statines
(bij bevestigd vaatlijden)

antihypertensiva aspirine



NIEUWE BEHANDELINGEN
VOOR DE PREVENTIE VAN
HART- EN VAATZIEKTEN?

IS ER NIEUWE MEDICATIE MET BEWEZEN
REDUCTIE VAN MORBIDITEIT E N /O F MORTALITEIT

= MÉÉR E N /O F BETERE JA R E N V O O R
PATIËNT





Ezetimibe
NPC1L1 protein
⬇ cholesterol-absorbtie
⬇ LDL ±25% als + statine

⬇ ➡⬆➡❌➕➖

secundaire preventie
hoog risico
licht tot matig verhoogd LDL

+ simvastatine

18 000 patiënten
7j follow-up

⬇ 10% CV events 
⬇ 20% CVA, ⬇ 14% ACS
NNT: 50 / 5 jaar

geen reductie mortaliteit

geen ernstige nevenwerkingen

relatief goedkoop

beschikbaar en terugbetaald
combinatiepreparaat met statine
aanbevolen door guidelines
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aanbevolen als bijkomende 
therapie bij patiënten die 
lipidentarget niet halen of 

bij statine-intolerantie



PCSK9-i
inhibitie PCSK9
afname rem op LDL-afbraak 
⬇⬇ LDL

⬇ ➡⬆➡❌➕➖

secundaire preventie
hoog risico

bovenop statine

25 000 patiënten
3j follow-up

⬇ 15% CV events 
NNT: 166 / 3 jaar

geen reductie mortaliteit bewezen in 
secundaire preventie bij goede LDL-controle

geen ernstige nevenwerkingen;
subcutane injectie

duur!
> 1 miljoen per jaar voor preventie 1 event

beschikbaar 
enkel terugbetaald bij FH
2012 ook in secundaire preventie??

prim. preventie bij FH
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beschikbaar 
enkel terugbetaald bij FH
2012 ook in secundaire preventie??

prim. preventie bij FH

aanbevolen als bijkomende 
therapie bij patiënten die 

lipidentarget niet halen of bij 
statine-intolerantie bij famiale 

hypercholesterolemie



PCSK9-i
inhibitie PCSK9
afname rem op LDL-afbraak 
⬇⬇ LDL

⬇ ➡⬆➡❌➕➖

secundaire preventie
hoog risico

bovenop statine

25 000 patiënten
3j follow-up

⬇ 15% CV events 
NNT: 166 / 3 jaar

geen reductie mortaliteit bewezen in 
secundaire preventie bij goede LDL-controle

geen ernstige nevenwerkingen;
subcutane injectie

duur!

beschikbaar 
enkel terugbetaald bij FH
2012 ook in secundaire preventie??

Mogelijke optie bij 
onvoldoende LDL-controle in 

hoog-risicopatiënten in 
secundaire preventie (kosten? 

terugbetaling?)



Icosapent Ethyl
vetzuurderivaat
⬇ triglyceriden
⬇ inflammatie, antioxidatief, 
membraanstabilisatie

⬇ ➡⬆➡❌➕➖

primaire preventie (DM + RF)
secundaire preventie
TG >150mg/dL

+ statine ± ezetimibe
persisterend hoge TG

10 000 patiënten
5j follow-up

⬇ 25% CV events 
NNT: 28 / 5 jaar

⬇ 20% CV mortaliteit
NNT: 111/ 5 jaar

geen ernstige nevenwerkingen
mogelijks meer VKF?

???

EMA begin 2021?
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NNT: 111/ 5 jaar
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mogelijks meer VKF?

???

EMA begin 2021?

interessante bijkomende optie 
bij hoogrisico-patiënten met 
hoge TG! reductie mortaliteit, 

weinig nevenwerkingen.
Kost en beschikbaarheid??



Bempedoic Acid

⬇ LDL-synthese
selectief voor lever, geen 
spier-effecten

⬇ ➡⬆➡❌➕➖

persisterend hoog LDL
of statine-intolerantie

+ statine ± ezetimibe
persisterend hoge TG

volgt…

⬇ LDL
klinische eindpunten?

?

?

???

EMA laat 2021?



Inclisiran?

PCSK9 antisense RNA

⬇ ➡⬆➡❌➕➖

EMA eind 2020 goedgekeurd

persisterend hoog LDL
of statine-intolerantie

+ statine ± ezetimibe
persisterend hoge TG

volgt…

⬇⬇ LDL
klinische eindpunten?

?

?

???



Nieuwe opties om LDL te verlagen
streef naar laagst haalbare LDL
ezetimibe!
PCSK9i?
Icosapent Etyl!
nieuwere??





Meer urinair glucose-excretie
VERLIES van glucose en kcal
DALING van HbA1c (een beetje)
DALING van gewicht

Meer urinair Na-verlies (osmotische diurese)
DALING van bloeddruk
DALING vasculaire stijfheid
DALING glomerulaire druk (!!!)

SGLT2 inhibition





SGLT2i
Na- en Glc-verlies via nier
⬇ bloeddruk, gewicht, 
kcal, suiker

⬇ ➡⬆➡❌➕➖

Diabetes met hoog CV
risico of sec preventie

+ optimale CV preventie
(statine, HF-therapie…)

multipele grote 
gerandomiseerde studies

⬇ 14% CV events 
NNT: 63 / 3 jaar
⬇⬇⬇ hartfalenhospitalisatie
⬇⬇ nierfalen
zeer snel effect
⬇ 38% CV mortaliteit
NNT: 39/ 3 jaar

meer urogenitale infecties
geen hypoglycemie

±
goedkoop voor patiënt met terugbetaling
betaalbaar zonder terugbetaling

terugbetaald bij HbA1C>7%, + 
metformine, eGFR moet >30ml/min!
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⬇⬇ nierfalen
zeer snel effect
⬇ 38% CV mortaliteit
NNT: 39/ 3 jaar
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±
goedkoop voor patiënt met terugbetaling
betaalbaar zonder terugbetaling

terugbetaald bij HbA1C>7%, + 
metformine, eGFR moet >30ml/min!

Zeer belangrijk protectief effect 
bij diabeten

effect start snel
beschikbaar en vaak 

terugbetaald!
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pleitropic effects of GLP1Ra



DALING HbA1c
DALING gewicht
AFNAME hongergevoel
DALING bloeddruk
DALING vasculalire inflammatie
VERBETERING lipidenmetabolisme
AFNAME plaatjesaggregatie

GLP1R-agonists



GLP1-Ra
‘pleiotrope’ effecten
⬇ gewicht, HbA1c, 
inflammatie, 
atherosclerose?

⬇ ➡⬆➡❌➕➖

Diabetes met hoog CV
risico of sec preventie

+ optimale CV preventie
(statine, HF-therapie…)

multipele grote 
gerandomiseerde studies

⬇ 13% CV events 
NNT: 200 / jaar
minder/geen effect op hartfalen
langzaam effect

⬇ 22% CV mortaliteit
NNT: 400 / jaar

injecties
geen hypoglycemie

duur
goedkoop voor patiënt met terugbetaling
niet echt betaalbaar zonder terugbetaling

terugbetaald bij HbA1C>7% <9%, + 
metformine, BMI moet >30!
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belangrijk protectief effect bij 
diabeten

zeker bij atherosclerose++ en 
overgewicht++



SGLT2i GLP1Ra



Welke producten met beschermend CV effect
bestaan in België?

Note: SGLT-2i and GLP-1 RAs are not reimbursed simultaneously in Belgium

SGLT2i GLP1Ra

sc 1/d

sc 1/w

sc 1/w

+metformin



Regeltjes??? Terugbetaling???

Combinatie van SGLTi en GLP1Ra mag niet

SGLT2i GLP1Ra
minstens 3m metformine minstens 3m metformine

HbA1c >7 en < 9 HbA1c >7.5

Ongeacht BMI

CrCl ≥60ml/min

BMI minstens 30

CrCl ≥15ml/min

niet in mono-R/ niet in mono-R/



Waarvoor opletten?
SGLT2i GLP1Ra
Polyurie kan Niet na pancreatitis of 

belangrijke GI 
heelkundeOpgelet voor UWI

Vaak GI 
nevenwerkingen, vooral 
bij starten (start traag!)

Dosis diuretica moet 
soms aangepast



<5% van patiënten die in 
aanmerking komen krijgen 
deze therapieën!

2/3 van diabeten sterven aan hart-
en vaatziekten
Nieuwe therapiën reduceren CV 
events en CV mortaliteit







14% vs 16% / 3.7yr,
NNT 50/3.7y (~160/yr)

2.7 vs 2.9% / 3.7yr, ns
increase fatal infec@on

>200 000 $ / year

>32 000 000 $ / year
preven@on of one

non-fatal event



colchicine

anti-inflammatoir

⬇ ➡⬆➡❌➕➖

Na myocardinfarct
of chronisch coronair lijden

+ optimale CV preventie
(statine, HF-therapie…)

chronisch CAD: 5000 patiëntn, 
5 jaar
post-MI: 5000 patiënten

⬇⬇ 31% CV events , 
-28% ‘harde’ events
NNT: 166 / jaar

geen reductie in mortaliteit

geen ernstige nevenwerkingen

erg goedkoop

beschikbaar
geen specifieke indicatie voor CV preventie
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geen ernstige nevenwerkingen
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interessante nieuwe optie
weinig nevenwerkingen,

goedkoop
reductie CV events





rivaroxaban
‘vascular dose’
anticoagulatie (antiXa)

⬇ ➡⬆➡❌➕➖

‘stabiel’ chronisch coronair
lijden of perifeer vaatlijden

+ lage dosis aspirine
kregen al optimale CV 
preventie (statine, ACEi,…)

27 000 patiënten
2 jaar

⬇ 24% CV events , 
⬇⬇ beroertes
⬇⬇⬇ amputaties
NNT: 66 /2 jaar

⬇ 23% CV mortaliteit
⬇ 18% ‘all cause’ mortaliteit

1% absolute toename majeure bloedingen
NNH 100 / 2 jaar

±
terugbetaald

beschikbaar
terugbetaald bij coronair lijden + 
risicofactoren (PAD volgt 2021)
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beschikbaar
terugbetaald bij coronair lijden + 
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nieuwe ‘gouden standaard’ 
voor hoog-risicopatiënt met 

coronair en/of perifeer 
vaatlijden zonder hoog 

bloedingsrisico



Hart- en Vaatziekten
zijn majeure oorzaak van 
verloren levensjaren
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NIEUWE MEDICATIE MET BEWEZEN
REDUCTIE VAN MORBIDITEIT EN/OF MORTALITEIT

= MÉÉR EN/OF BETERE JAREN VOOR PATIËNT



STATINE

- MET EZETIMIBE ZO NODIG VOOR LDL-DOEL

- NIEUWERE OPTIES ‘OP KOMST’
ANTIHYPERTENSIVA / ACE-I
SGLT2-INHIBITOREN OF GLP1-RABIJ DIABETICI

ASPIRINE + 2X2.5MG XARELTO

ANTI-INFLAMMATOIRE THERAPIE…? (COLCHICINE)


