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Door vergrijzing van de bevolking neemt het belang van cardiovasculaire farmaceutische 
interventies in ontwikkelde landen toe. Statine therapie is één van de meest prominente 
farmaceutische interventies voor het verlagen van het risico op cardiovasculaire sterfte. 
Bewijs uit klinische trials laat zien dat statinen zeer effectief zijn onder deelnemers van 
klinische trials, maar er is weinig onderzoek naar het effect van statinen op bevolkingsniveau. 
Observationeel onderzoek is daarom zeer noodzakelijk, maar een probleem bij dit soort 
onderzoek zijn factoren die de meting van een causale relatie tussen statine therapie en 
cardiovasculaire sterfte verstoren. Dit soort factoren staan bekend als ‘confounders’. Een 
potentieel belangrijke confounder in onderzoek naar het gebruik van, en de effectiviteit 
van, statinen, is geboortecohort. Een geboortecohort is een groep individuen die in 
dezelfde tijdperiode zijn geboren en daarom dezelfde vormende gebeurtenissen hebben 
meegemaakt, waardoor ze mogelijk gelijkenissen hebben in fysieke gezondheid en 
gezondheidsgedrag. Geboortecohort kan tevens ook een zogenaamde ‘effect modifier’ 
zijn, wat betekent dat het klinische effect van statine op cardiovasculaire sterfte in het ene 
cohort anders is dan in het andere cohort. Echter, ondanks deze mogelijke eigenschappen, 
is de geboortecohort dimensie in onderzoek naar het effect van farmaceutische interventies 
doorgaans genegeerd. Het doel van dit proefschrift was daarom om de waarde van het 
includeren van de geboortecohort dimensie in causale analyses van statinegebruik, en 
van de effectiviteit van statine op cardiovasculaire sterfte reductie, te onderzoeken in een 
situatie waar al gecontroleerd is voor leeftijd, kalendertijd, en andere potentiele relevante 
variabelen. De studie populatie in de empirische studies van dit proefschrift bestaat uit 
individuen in Nederland tussen de 18 en 100 jaar oud in de periode 1994 tot 2012.

In hoofdstuk 2 van dit proefschrift wordt de trend van prevalentie van statinegebruik in 
Nederland onderzocht. Statine therapie is rond 1994 in Nederland geïntroduceerd en de 
prevalentie is sindsdien sterk toegenomen. In 2002 en 2003 hebben belangrijke studies 
aangetoond dat statine therapie ook effectief is voor patiënten die ouder zijn dan 70 jaar, 
en tevens dat het effectief is voor patiënten met diabetes. Nadat deze studies gepubliceerd 
waren, is de prevalentie van statine gebruik nog sterker toegenomen. Rondom 2006 is 
de groei van de prevalentie gestopt. In de studie in hoofdstuk 2 is aangetoond dat de 
geboortecohort dimensie de beschrijving en de verklaring van trends in statinegebruik 
verbeterd. In een situatie waarin gecontroleerd is voor leeftijd en kalendertijd, wordt 
gevonden dat het geboortecohort dat rond 1930 is geboren, een hogere prevalentie 
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van statinegebruik heeft in vergelijking met cohorten die in eerdere tijdsperioden zijn 
geboren. Dit gegeven verklaart hoe de ‘piek’ in prevalentie van statinegebruik gedurende 
de studieperiode naar hogere leeftijden verschuift. Dit is een belangrijke eigenschap van 
de trend in statinegebruik die niet door een normaal leeftijd-periode model vastgesteld 
wordt.

In hoofdstuk 3 van dit proefschrift wordt aangetoond dat het effect van het 1930 
geboortecohort, dat gevonden werd in hoofdstuk 2, ook bestaat onder patiënten met 
diabetes in Nederland. In de periode 2002-2003 vonden de internationale studies plaats 
die aantoonden dat statine ook effectief was voor patiënten boven de 70 jaar en dat 
statine effect was voor patiënten met diabetes, plaats. In dit hoofdstuk is beschreven dat 
de schatting van het effect van deze studies op aantallen statinegebruikers is vertekend 
wanneer de geboortecohort dimensie niet wordt meegenomen in het schattingsmodel; 
de schatting van de parameter van het ‘interventie’ effect is 0.027 (95% BI: 0.013 tot 
0.041) wanneer cohort is meegenomen, en is 0.078 (95% BI: 0.065 tot 0.091) wanneer 
geboortecohort niet is meegenomen.

In hoofdstuk 4 wordt de relatie tussen prevalentie van statinetherapie en cardiovasculaire 
sterfte in Nederland onderzocht. De bevinding is dat als de prevalentie van statinegebruik 
niet door de tijd was toegenomen, maar op het niveau van 1994 was gebleven, het gemiddeld 
aantal doden in de studieperiode door acuut myocardinfarct, door andere ischemische 
hartziekten, en door cerebrovasculaire oorzaken, 0.06 (95% BI: 0.049 tot 0.080), 0.02 
(95% BI: 0.012 tot 0.023) en 0.04 (95% BI: 0.023 tot 0.044) hoger was geweest per 100 
persoonsjaren, respectievelijk. Dit geeft aan dat statinegebruik een belangrijke bijdrage 
heeft geleverd aan de afname van cardiovasculaire sterfte in Nederland in de periode 1994 
tot 2010. In dit hoofdstuk zijn ook geboortecohort effecten op cardiovasculaire sterfte 
gevonden, maar is vastgesteld dat deze het effect van statine niet veranderen (dus geen 
‘effect modification’) en de relatie tussen statine prevalentie en cardiovasculaire sterfte niet 
vertekenen (dus geen ‘confounding’).

Om vast te stellen of geboortecohort een confounder of effect modifier is van de 
relatie tussen statine therapie en cardiovasculaire sterfte op individueel niveau was het 
noodzakelijk om een methode te ontwikkelen om tijdsafhankelijke therapietrouwheid te 
meten. Daarom is in hoofdstuk 5 is een nieuwe methode ontwikkeld, gebaseerd op de 
‘proportion of days covered’ methode, die tijdsafhankelijke therapietrouwheid meet. Door 
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middel van voorbeelden wordt getoond dat deze methode een beter onderscheid kan maken 
tussen patiënten met een stabiel gebruikerspatroon en patiënten zonder stabiel patroon, 
en dat een methode die niet tijdsafhankelijk is kan resulteren in vertekende (‘biased’) 
metingen. De nieuwe methode kan beter omgaan met bepaalde typen confounding en 
misclassificatie van expositie.

In hoofdstuk 6 wordt de methode die in hoofdstuk 5 is ontwikkeld, toegepast om het kli-
nische effect van therapietrouwheid op cardiovasculaire sterfte en falsificatie eindpunten 
op individueel niveau in Nederland te meten. Falsificatie eindpunten zijn uitkomsten die, 
volgens biomedische theorie, niet door statine therapie beïnvloedt horen te worden. In 
een Cox regressiemodel met maar een paar controlevariabelen (statine therapietrouwheid, 
statine dosis, leeftijd en kalenderjaar), is de zogenaamde hazard ratio die geassocieerd is met 
statinetherapie 0.70 (95% BI: 0.61 tot 0.81): dit betekent dat de hazard op cardiovasculaire 
sterfte van een patiënt die volledig therapietrouw is, 30% lager ligt dan die van een patiënt 
die volledig niet therapietrouw is. Deze schatting komt overeen met die van sommige 
andere studies van het effect van statinetherapie. Echter, wanneer in dit model meer 
controlevariabelen worden toegevoegd (demografische factoren, sociaal-economische 
factoren, geboortecohort, therapietrouwheid van andere cardiovasculaire medicatie, en 
diabetes) veranderd de hazard rate naar 0.53 (95% BI: 0.46 tot 0.61). Een soortgelijke 
verandering vindt plaats bij de falsificatie eindpunten, wat aangeeft dat in het model met 
meer controlevariabelen waarschijnlijk effectvertekening plaatsvindt. Mogelijk wordt dit 
veroorzaakt door ‘competing risks’ (het feit dat een patiënt ook aan niet-cardiovasculaire 
oorzaken kan overlijden). Echter, beide modellen geven aan dat statine de kans op sterfte 
door hart- en vaatziekten verlagen. Tevens wordt in dit hoofdstuk geen bewijs gevonden 
voor confounding of effect modification door geboortecohort. 

Een kernprobleem in de analyse van leeftijd-periode-cohort effecten is dat leeftijd, 
periode en cohort lineair afhankelijk van elkaar zijn (leeftijd = periode – cohort). Het 
gevolg is dat lineaire modellen de effecten van leeftijd, periode en cohort op een uitkomst 
niet kunnen vaststellen, tenzij er extra beperkingen op het model worden gezet. Veel 
verschillende beperkingen zijn voorgesteld, maar dit blijft een onderwerp van veel debat. 
In hoofdstuk 7 wordt een nieuwe benadering voor het oplossen van het leeftijd-periode-
cohort (APC) identificatie probleem, het zogenaamde ‘mechanism-based approach’ 
onderzocht en uitgebreid. De methode werd grotendeels gelimiteerd doordat het alleen 
toepasbaar was met lineaire en probit regressie. Daarom is de methode in hoofdstuk 7 
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eerst uitgebreid, zodat het toepasbaar was met alle gegeneraliseerde lineaire modellen, 
alsmede niet-lineariteiten in de lineaire predictoren van deze modellen. Dit is zeer 
nuttig, omdat de benadering nu toegepast kan worden met veel gebruikte technieken in 
de medische en sociale wetenschappen, zoals logistische en Poisson regressie. Daarnaast 
functioneert de mechanism-based approach onder ideale omstandigheden, maar dit 
soort omstandigheden zijn niet gemakkelijk (of zelfs onmogelijk) te vinden in werkelijke 
empirische onderzoeksituaties. Om deze reden is, door midden van simulaties, onderzocht 
hoe goed de benadering functioneert onder realistische omstandigheden, namelijk als 1) 
de onderzoeker niet beschikt over een volledige set mediatoren, 2) mediatoren worden 
beïnvloedt door meer dan één van de drie APC variabelen, maar dat deze omstandigheid 
niet wordt erkend in de analyse, 3) ongemeten confounding plaatsvindt tussen de 
mediatoren en de uitkomst. De bevinding was dat de mechanism-based approach maar 
in beperkte mate beïnvloed wordt door effect-vertekening zolang de afwijking van 
onderliggende aannames klein is.

Concluderend, in dit proefschrift werd de waarde van de geboortecohort dimensie 
onderzocht, gebruikmakende van APC modellen in een farmacoepidemiologische 
context in Nederland. Er werd aangetoond dat de geboortecohort dimensie waardevol is 
voor analyses van statinegebruik op bevolkingsniveau. Echter, deze dimensie werd minder 
nuttig gevonden voor analyses op het individuele niveau. Daarnaast werd vastgesteld dat 
de ‘mechanism-based approach’ voor leeftijd-periode-cohort onderzoek een oplossing 
biedt voor het leeftijd-periode-cohort lineaire afhankelijkheidsprobleem, maar nog 
steeds afhankelijk is van niet-toetsbare aannames. Betere conceptualisatie van leeftijd, 
periode en cohort effecten is noodzakelijk, gefundeerd op sterkere sociale en biomedische 
theorieën, om tot meer valide metingen te komen van leeftijd, periode en cohort effecten. 
Met betrekking tot de effectiviteit van statine therapie, versterken de bevindingen van 
hoofdstuk 4 en 6 elkaar: er is geen bewijs van effect modificatie of confounding door 
geboortecohort, en in beide hoofdstukken was de bevinding dat statine therapie een sterk 
verlagend effect heeft op het risico van cardiovasculaire sterfte. Het gevolg van dit bewijs, 
is dat dit proefschrift niet pleit voor veranderingen in klinische richtlijnen met betrekking 
tot het voorschrijven van statinetherapie, omdat de bevindingen in dit proefschrift de 
bevindingen uit klinische trials niet tegenspreken.




