
Steeds meer mensen gebruiken medicijnen tegen een te hoog 

cholesterol. Maar wie niet tegelijkertijd zijn leefstijl aanpast (stop-

pen met roken, meer lichaamsbeweging, een cholesterolverlagend

dieet) schiet hier weinig mee op. Het risico op hart- en vaatziekten

blijft, ondanks de medicijnen. 

Met medicijnen alléén bent u er niet

C h o l e s t e r o l v e r l a g e r s



Waarom is een te hoog 
cholesterol een probleem?

Cholesterol is een vettige stof die het lichaam als
bouwstof nodig heeft. Het wordt vervoerd in het
bloed. Het meeste cholesterol maakt het lichaam
zelf; een gedeelte haalt het uit de voeding. 

Wanneer er te veel cholesterol in uw bloed zit, kan
het vastkleven aan de wand van de bloedvaten. 
De bloedvaten worden nauwer, waardoor het bloed
trager gaat stromen en de hartspier minder zuurstof-
rijk bloed krijgt dan deze nodig heeft. Dit kan pijn
op de borst geven (hartkramp of angina pectoris). 

In ernstiger gevallen kan een hartaanval het gevolg
zijn. Cholesterolaanslag ontstaat heel geleidelijk. 
U merkt er helemaal niets van. 

Als u de hoeveelheid cholesterol in uw bloed weet te
verminderen, kunt u het proces van aanslibbing 
vertragen of stoppen. Het is zelfs mogelijk dat de al
aanwezige aanslag vermindert. U verkleint daardoor
het risico op een hart- of vaatziekte.



Goed en fout cholesterol

De totale hoeveelheid cholesterol in het bloed
zegt niet alles. Er is namelijk ‘goed’ en ‘slecht’
cholesterol. ‘Goed’ cholesterol is juist gunstig
om het dichtslibben van uw bloedvaten tegen
te gaan. ‘Slecht’ cholesterol is de belangrijkste
veroorzaker van het dichtslibben van uw 
bloedvaten. 
Daarnaast heb je nog andere vetten die het
lichaam uit het voedsel opneemt: triglyceriden.
Als u niet alleen te veel cholesterol maar ook te
veel triglyceriden in uw bloed heeft, neemt de
kans op een hart- of vaatziekte toe. 

Er zijn meer risicofactoren 

Cholesterol is niet de enige risicofactor
voor hart- en vaatziekten. De kans op
hart- en vaatziekten wordt groter als u
rookt, overgewicht heeft, te weinig
lichaamsbeweging heeft of te veel 
alcohol gebruikt. Ook bepaalde aan-
doeningen kunnen de kans op hart- en
vaatziekten vergroten, zoals een te 
hoge bloeddruk en diabetes mellitus 
(suikerziekte). 
Een hoog cholesterol, en daarmee de
kans op hart- en vaatziekten, kan ook
erfelijk bepaald zijn. Als iemand in uw
familie een hartaanval kreeg voor zijn
zestigste, loopt u zelf ook meer risico
daarop. 



Medicijnen

Als uw arts medicijnen nodig vindt, schrijft hij (of zij) meestal
een middel voor uit de groep van de statines. Deze middelen
verlagen de hoeveelheid cholesterol beter dan de andere
middelen. Ze veroorzaken ook niet
al te veel bijwerkingen. Soms
komen maag- en darmklachten
(buikpijn, misselijkheid, obstipatie,
diarree), hoofdpijn, slapeloosheid,
gevoel van zwakte en spierpijn
voor. 
Als statines onvoldoende 
helpen, kan de arts besluiten een
ander middel toe te voegen.
Bijvoorbeeld het pas in Nederland
toegelaten ezetimibe (Ezetrol).

Statines 

Stofnaam Verkrijgbaar onder de naam

simvastatine Zocor, Simvastatine

pravastatine Selektine

atorvastatine Lipitor

fluvastatine Canef, Lescol

rosuvastatine Crestor

Medicijnen niet altijd nodig

Bij een te hoog cholesterol zult u eerst adviezen
krijgen om te stoppen met roken, meer te 
bewegen en een cholesterolverlagend dieet te
gaan volgen. Medicijnen zijn niet altijd direct
nodig en worden pas voorgeschreven als u een
verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebt. 
Dus bijvoorbeeld als in uw familie een verhoogd
cholesterol voorkomt. Of als u rookt, te veel
weegt, diabetes of een verhoogde bloeddruk
heeft of al eerder een hart- of vaatziekte 
heeft gehad. 

Stoppen met roken helpt meer dan het gebruik
van medicijnen. Gebruikt u medicijnen en blijft 
u toch roken, dan gaat uw cholesterol misschien
wel omlaag, maar het risico op hart- en 
vaatziekten blijft bestaan.



Trouw slikken

Cholesterolverlagers hebben alleen effect als u
ze op de juiste manier, in de juiste dosering en
lange tijd blijft gebruiken. Veel mensen 
hebben daar moeite mee. Ze zijn immers niet
ziek en voelen zich dus ook niet beter als ze
trouw hun cholesterolverlager innemen. 
Ze worden dan vaak wat ‘slordig’: ze slaan een
dagje over, nemen minder tabletten per keer
dan voorgeschreven, nemen hun tablet(ten)
niet op het juiste tijdstip of stoppen er hele-
maal mee. Hoe begrijpelijk het misschien ook
is, verstandig is het niet. Het effect gaat dan
namelijk verloren. 

Slikt u een merk of de werkzame stof?

Sinds kort is de cholesterolverlager Zocor ook onder de
naam van de werkzame stof simvastatine te verkrijgen.
In de loop van 2004 komt ook Selektine onder de naam
van de werkzame stof pravastatine in de handel. Of een
medicijn een eigen naam heeft of gewoon heet naar de
naam van de werkzame stof die erin zit, dat maakt niets
uit. Ze hebben dezelfde werkzame stof, en werken dus
hetzelfde. Een enkele uitzondering daar gelaten.

Artsen schrijven zoveel mogelijk de naam van de werk-
zame stof op het recept. De apotheker kan u dan het
goedkoopste medicijn meegeven. Zo kunnen vele 
miljoenen bespaard worden. Dat is nodig ook, want we
slikken met z’n allen steeds meer cholesterolverlagers.
De afgelopen vijf jaar stegen de uitgaven met maar liefst
honderd procent. 
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Meer informatie 

Heeft u vragen of wilt u meer
weten? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker. Zij kunnen
u in uw persoonlijke situatie het
beste advies geven. 

Uitgebreide informatie over 
cholesterolverlagers kunt u lezen
in het ‘Medicijnenkompas 
cholesterol’ van het College voor
zorgverzekeringen (CVZ). U kunt
dit voor € 5,– schriftelijk bestellen
bij SYNAVANT, 
t.a.v. dhr. Van Beers, 
Postbus 5085, 1410 AB Naarden, 
of per fax: 035-694 50 89 
t.a.v. dhr. Van Beers.


