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Samenvatting  (Summary in Dutch) 
 
De eerste doelstelling van dit proefschrift was het onderzoeken van de farmaco-
epidemiologische aspecten van bevolkingsonderzoek op albuminurie.  Hiervoor is 
gebruik gemaakt van klinische gegevens uit de PREVEND-cohortstudie (eerste 
screening en vervolggegevens over 4,2 jaar). Deze klinische gegevens werden 
gekoppeld aan de elektronische apotheekgegevens van de InterActie DataBank 
(IADB), die gegevens bevat over geneesmiddelenuitgifte door de apotheken. Eerst 
hebben we het effect van bevolkingonderzoek (als determinant) op 
geneesmiddelgebruik onderzocht. Vervolgens bestudeerden we de risico’s en 
baten van specifieke geneesmiddelen op cardiovasculaire en renale risicofactoren 
(als uitkomst van geneesmiddelen-gebruik). We evalueerden daarbij het 
langetermijn effect van statines (cholesterolverlagers) en hormonale anticonceptiva 
op progressie en regressie in urine albumine uitscheiding en nierfunctie. 

De tweede doelstelling van dit proefschrift heeft betrekking op de farmaco-
economische aspecten van bevolkingsonderzoek op albuminurie. Eerst 
bestudeerden we de kwaliteitseisen voor een dergelijke analyse zoals vastgelegd in 
nationale farmaco-economische richtlijnen en bekeken we in hoeverre deze 
richtlijnen voor het uitvoeren van farmaco-economische studies worden nageleefd. 
Vervolgens gebruikten we de gegevens van de PREVEND Intervention Trial (IT), 
die op basis van modellen voor het berekenen van de kosteneffectiviteit van 
screening op albuminurie, geëxtrapoleerd werden naar de ‘lifetime’ analyse. We 
onderzochten of het kosteneffectief zou zijn om de algemene bevolking op 
albuminurie te screenen.  
 
Bevolkingsonderzoek naar cardiovasculaire en renale risicofactoren : de 
determinant van geneesmiddelengebruik 
 
Bevolkingonderzoek is alleen effectief als daarna behandeling wordt begonnen van 
hen die nog geen behandeling hadden maar die wel zouden moeten hebben. 
Binnen de PREVEND-studie werd een brief-interventie toegepast om zodoende 
een groter proportie aantal patiënten te kunnen behandelen. De brief bevatte de 
screeningsresultaten: gemeten bloeddruk en cholesterolwaarde alsook de 
aanwezigheid van abnormale plasma-glucose en urine-albumine excretie.  De brief 
werd verzonden naar de deelnemer van PREVEND en naar hun huisarts. De brief 
gaf advies aan de huisarts omtrent het gebruik van bloekddruk- en/of 
lipideverlagende geneesmiddelen.  
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In hoofdstuk 2 evalueren we het effect van deze brief-interventie op het 
voorschrijven van bloeddruk- en/of lipideverlagende geneesmiddelen. Een jaar na 
de eerste screening werd het therapeutische advies slechts opgevolgd bij één op de 
drie personen met hypertensie en één op de vier personen met hyperlipidemie. Wij 
stelden vast dat het besluit van de huisartsen om ons advies al dan niet op te 
volgen beïnvloed werd door het niveau van de risicofactor zelf en niet door de 
aanwezigheid van andere cardiovasculaire risicofactoren. 

Een ander aspect van een populatiescreeningsprogramma is dat 
participanten mogelijkerwijs negatieve effecten ondervinden. We veronderstellen 
dat de baten van vroege diagnostisering bij asymptomatische individuen opwegen 
tegen de mogelijk aan screening, diagnostisering en behandeling gerelateerde 
bijwerkingen. Een argument tegen screeningsprogramma’s zou kunnen zijn dat 
deze programma’s kunnen resulteren in medicalisering. Echter, over negatieve 
consequenties van screeningsprogramma’s op cardiovasculaire en renale 
risicofactoren,  is tot op heden nog maar weinig bekend. 

In hoofdstuk 3 hebben we het effect van een bevolkingsonderzoek op 
cardiovasculaire en renale risicofactoren op het voorschrijven van geneesmiddelen 
onderzocht. We stelden vast dat de incidentie van voorschrijven van aan de 
screening gerelateerde en niet aan de screening gerelateerde geneesmiddelen niet 
verschilde tussen hen die wel en hen die niet aan PREVEND deelnamen. Kortom, 
de data lieten zien dat een screeningsprogramma ter verbetering van 
cardiovasculaire en renale conditie, niet leidt tot een toename in het gebruik van 
geneesmiddelen. Onze studie laat eveneens zien dat toegespitste screening in een 
cohort met een hoger risicoprofiel, leidt tot een toename van geneesmiddelen die 
gerelateerd zijn aan het preventiedoel van de screening en niet van andere 
geneesmiddelen.  
 
Cardiovasculaire en renale risicofactoren : de resultaten van 
geneesmiddelengebruik 
 
Veel geneesmiddelen worden in verband gebracht met urine-albumine excretie. 
Als tweede onderdeel van de farmaco-epidemiologische aspecten in dit 
proefschrift, werden twee geneesmiddelgroepen onderzocht; hormonale 
anticonceptiva en lipideverlagende middelen (statines). In hoofdstuk 5 hebben we 
de langetermijn invloed van hormonale anticonceptiva op veranderingen in 
bloeddruk, urine-albumine excretie en nierfunctie (in termen van glomerulaire 
filtratiesnelheid), onder de loep genomen. De start van hormonale anticonceptiva 
bleek geassocieerd te zijn met een verslechtering in de bloeddruk, urine-albumine 
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excretie en nierfunctie. De data toonden eveneens verbetering in de 2e uitkomsten 
na het stoppen van hormonale anticonceptiva. Derde generatie hormonale 
anticonceptiva bleken van grotere invloed op de veranderingen in de uitkomsten 
dan tweede generatie hormonale anticonceptiva. Resumerend indiceren onze data 
dat hormonale anticonceptiva een negatief effect hebben op cardiovasculaire en 
renale uitkomsten, terwijl het stoppen van deze hormonale anticonceptiva 
mogelijkerwijs weer leidt tot normale uitkomstwaarden.  

In hoofdstuk 4 hebben we het effect van statines op urine-albumine 
concentratie en nierfunctie bepaald op basis van data uit de gerandomiseerde  
PREVEND-IT-studie en de observationele PREVEND-studie. Na vier jaar vonden 
we op basis van de PREVEND-IT-gegevens voor pravastatine (40 mg) geen effect 
op urine-albumine excretie. Daarentegen bleek uit het 3440 individuen tellende 
PREVEND-cohort, dat statines resulteren in een verhoging van de urine-albumine 
excretie. Dit bleek met name het geval bij hogere doseringen en bij individuen die 
statines reeds voor een langere tijd ontvingen. Op basis van zowel de PREVEND-
IT als de PREVEND-studie, kunnen we niet bevestigen dat statines geassocieerd 
zijn met een betere nierfunctie. We vonden echter ook geen verslechtering van de 
nierfunctie.  
 
Screening op albuminurie : het farmaco-economische aspect 
 
Er is aangetoond dat albuminurie het optreden van cardiovasculaire en renale 
aandoeningen kan voorspellen bij zowel mensen met diabetes als in de algemene 
bevolking. Daarom lijkt microalbuminurie een makkelijk detecteerbare voorspeller 
te zijn voor vasculaire dysfunctie. In lijn hiermee lijkt screenen op albuminurie dan 
ook een nuttige methode om mensen met een verhoogd risico op het ontwikkelen 
van cardiovasculaire en renale aandoeningen op te sporen. 

Vóór screeningsprogramma’s worden geïmplementeerd, dient de 
kosteneffectiviteit ervan te zijn berekend. In hoofdstuk 7 is een schatting gemaakt 
van de kosteneffectiviteit van screenen op albuminurie en behandeling met 
fosinopril bij een urine-albumine excretie ≥ 15 mg/d voor de preventie van 
cardiovasculaire en renale morbiditeit en mortaliteit. De gegevens van PREVEND-
IT op basis van een 2x2 factorial design, werden geëxtrapoleerd naar een ‘lifetime’ 
analyse. De kosten voor screenen werden geschat op basis van gegevens uit de 
observationele PREVEND-studie. 

In hoofdstuk 7 hebben we de kosteneffectiviteit van een 
screeningsprogramma geschat op € 16.700 per gewonnen levensjaar. De analyse is 
gedaan vanuit het gezondheidszorgperspectief. Volgens de huidige Nederlandse 
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richtlijnen voor farmaco-economische studies ligt de maximale ‘willingness to pay’ 
op € 20.000 per gewonnen levensjaar en zou de geëvalueerde screeningsprocedure 
als kosteneffectief beschouwd mogen worden. De analyse leidde tot een schatting 
met een aannemelijkheid van 60% dat een soortgelijk screeningsprogramma bij de 
huidige afkappunt van € 20.000 per gewonnen levensjaar kosten effectief is. Een 
gunstigere uitkomst voor de kosteneffectiviteit werd gevonden indien de screening 
en behandeling beperkt zouden blijven tot patiënten ouder dan 60 jaar en patiënten 
met een urine-albumine excretie > 50 mg/d. In deze studie werden geen ‘follow-
up’ kosten van de opgetreden events meegenomen, die onze resultaten 
waarschijnlijk positief beïnvloeden. Omdat deze studie gebaseerd werd op een 
niet-significante trend in de richting van minder cardiovasculaire gebeurtenissen, 
dienen de resultaten geinterpreteerd te worden als hypothese-genererend. Grotere 
multi-center trials zijn nodig om onze resultaten te bevestigen.  
 
Klinische betekenis en toekomstig onderzoek 
 
Ons screeningsprogramma kan een bijdrage leveren aan de opsporing van 
patiënten met ongediagnostiseerde diabetes, hypertensie en hyperlipidemie. Onze 
studie toonde aan dat van eenderde van de gevonden hypertensieve patiënten nog 
niet bekend was dat zij aan hypertensie leden en dat eenderde inadequaat 
behandeld werd. Vergelijkbare data werden gevonden voor patiënten met 
hyperlipidemie. Verder ontdekten we dat de kans op het gebruik van 
antihypertensiva of antihyperlipidemia groter was bij respectievelijk een hogere 
bloeddruk en een hogere cholesterolwaarde. Helaas bleek de aanwezigheid van 
additionele risicofactoren niet van invloed op het voorschrijfgedrag. Dit aspect is 
verder onderzocht en beschreven  in hoofdstuk 3. Na een lange ‘follow-up’ studie, 
waarin een gescreende populatie vergeleken werd met een populatie die niet 
onder invloed van een dergelijk screeningsprogramma had gestaan, kunnen we 
geen medicalisatie-effect aantonen. Daarom kunnen we dan ook niet bevestigen 
dat screenen op cardiovasculaire en renale risicofactoren leidt tot het voorschrijven 
van meer geneesmiddelen en misschien leidt tot negatieve effecten op 
populatieniveau. Onze resultaten laten echter wel zien dat screening voornamelijk 
effectief is in het verbeteren van het geneesmiddelengebruik door de individuen 
met een hoog risicoprofiel, zoals bijvoorbeeld in een verrijkt cohort van individuen 
met albuminurie.  

Een ander punt dat in dit proefschrift aan de orde komt is de relatie tussen 
het gebruik van een specifiek geneesmiddel en de veranderingen in urine-
albumine excretie en nierfunctie in de tijd. Allereerst moeten we hier aandacht 
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besteden aan onze bevinding dat statines op basis van onze observationele studie 
geassocieerd zijn met een verhoging in urine-albumine excretie. Hoewel deze 
relatie niet bevestigd werd in onze klinische PREVEND-IT studie, vereist deze 
bevinding nadere aandacht. In de observationele studie werden statines niet 
geassocieerd met een afname in de nierfunctie. Daarnaast bleken hormonale 
anticonceptiva onafhankelijk geassocieerd met een verslechtering van de 
bloeddruk, urine-albumine excretie en nierfunctie; de nadelige effecten zijn echter 
terug te draaien door te stoppen met het gebruik van deze middelen. Alhoewel 
onze gegevens slechts individuen met vroege nierschade betreffen, menen wij dat 
deze data relevant zijn voor clinici. omdat vroege nierschade een slechte 
cardiovasculair en renale prognose heeft. Omdat homonale anticonceptiva en 
statines breed toegepast worden in de algemene populatie kunnen onze resultaten 
van belang zijn voor de volksgezondheid en is bevestiging door andere studies 
vereist. 

Kunnen we een screeningsprogramma met de focus op albuminurie 
implementeren in de dagelijkse praktijk? Het is al bekend dat een 
screeningsprogramma gevolgd door behandeling van albuminurie leidt tot 
verbeterde prognoses wat betreft cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. Onze 
bevindingen suggereren ook dat screenen op albuminurie en daaropvolgende 
behandeling met een ACE-remmer  kosteneffectief is in de PREVEND-populatie. 
De kosten om één levensjaar te winnen, bedragen € 16.700. Deze kosten bleken nog 
lager uit te vallen in subgroepen met urine-albumine excretie hoger dan 50 mg/d 
en een leeftijd boven 50 of 60 jaar.  Hierbij dient opgemerkt te worden dat de 
analyse berust op een eenmalige screening. Vervolgstudies zijn nodig om te 
bepalen of herscreening op een later tijdstip extra voordeel oplevert. Voor dit 
laatste dient een Markov-model ontwikkeld te worden om een periodieke 
screeningsprocedure op populatieniveau te kunnen simuleren, inclusief nuttige 
langetermijneffecten op nierschade.  

De PREVEND-cohortstudie en de IADB vormen een unieke 
dataverzameling. Inmiddels is de derde screening van de PREVEND-studie 
voltooid en zijn gegevens over cardiovasculaire en renale morbiditeit en mortaliteit 
beschikbaar en zijn apotheekdata verzameld tot en met het jaar 2005. Deze 
langetermijn ‘follow-up’ data (ongeveer 10 jaar) maken het mogelijk om 
longitudinaal analyses op de progressie in cardiovasculaire en renale ziekten uit te 
voeren in relatie tot het geneesmiddelengebruik. 




