Aan de statines,

wat nu?

Door gezond te eten, af te vallen bij overgewicht, meer te bewegen en zo nodig een veilig voedingssupplement
in te nemen zoals gefermenteerde rode rijst, kan bijna iedereen een normaal cholesterolgehalte bereiken.
Toch zien we in de praktijk dat heel veel mensen onnodig cholesterolverlagende medicijnen, vooral statines,
worden voorgeschreven. Dat zou niet zo erg zijn als dat volkomen veilige geneesmiddelen waren, maar steeds
meer wordt duidelijk dat de inname ervan op korte en lange termijn vervelende tot zelfs ernstige nevenwerkingen kan opleveren. Voor mensen die hun arts niet kunnen overtuigen tot een natuurlijke aanpak of voor
de weinigen die door een erfelijke vorm van
beter statines innemen, bestaan gelukhelpen beschermen tegen nevenwer-

Niet alleen cholesterol verlaagt!
De farmaceutische industrie probeert ze zoveel mogelijk onder de mat te schuiven en ook sommige artsen minimaliseren ze
heel sterk, maar statines kunnen wel degelijk vervelende klachten
opleveren. Dat komt in de eerste plaats omdat ze in de lever een sleutelenzym in de cholesterolaanmaak afremmen: HMG-CoA reductase,
voluit 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-CoA reductase. Nu is dit enzym
niet alleen essentieel voor de productie van cholesterol, het is ook cruciaal in de aanmaak van het lichaamseigen co-enzyme Q10 of ubiquinol!
Statines innemen leidt dus in veel gevallen ook tot een lagere bloedspiegel (niet zelden tot 40 % afname) van dit belangrijk beschermend
antioxidans en onmisbare nutriënt in de energiestofwisseling in onze
lichaamscellen. Ubiquinol kan wel voor een deel via de voeding opgenomen worden (vette vis, kwaliteitsvlees en –gevogelte, noten, zaden, peulen), maar doorgaans volstaat dat niet. Verder kunnen de statines ook
op andere manieren tot nevenwerkingen leiden. We mogen namelijk
niet vergeten dat cholesterol een zeer nuttige stof is in ons lichaam: we
maken er vitamine D3 van, ze maakt voor bijna 20 % deel uit van onze
hersenen, ze maakt voor ongeveer 25 % deel uit van de beschermende
myelineschede rond de zenuwen, ze is de uitgangsstof voor de aanmaak
van diverse hormonen en ze is een belangrijke component van de galzouten, die bijdragen tot een optimale vetvertering. Zeker als onnodig
te lage gehalten van cholesterol worden nagestreefd – sommige artsen
streven al naar 160 mg/dL of nog lager - kan de kunstmatige verlaging
van de cholesterolspiegel dus op verschillende terreinen zijn tol eisen.

De bewezen nevenwerkingen
Een zeer grote Britse studie op meer dan 2 miljoen patiënten, behorende
tot de praktijk van 368 artsen, toonde alvast aan dat statinegebruikers
meer kans lopen op1:
- milde tot ernstige spierpijnen en -ontstekingen: deze bijwerking
ontstaat vermoedelijk door de combinatie van een te laag vitamine
D-gehalte (van belang voor normale neuromusculaire functie en
spiersterkte) en een gebrek aan co-enzyme Q10 door statines. Co6    # * 0 ( & ; 0 / %   t   0 , 5 0 # & 3     

verhoogd cholesterolgehalte aanleg inderdaad
kig natuurlijke voedingssupplementen die
kingen van de statines.

enzyme Q10 (actieve vorm = ubiquinol) is namelijk elementair voor een goede energiestofwisseling van de spieren en tegelijk een beschermend antioxidans. De negatieve
effecten van statines kunnen variëren van milde spierpijnen tot
zware spierontstekingen met rhabdomyolyse (afsterven spiercellen).
Zo werd in 2001 zelfs het statine cerivastatine van de markt gehaald
na herhaalde rapporten van rhabdomyolyse.
- verminderde nierfunctie tot acuut nierfalen: als door een spierontsteking spiercellen afsterven, komen eiwitten zoals myoglobines vrij
in het bloed en bereiken ze de nieren. In uitgesproken gevallen kan
zulks ter hoogte van de nier tot ernstige schade en zelfs nierfalen
leiden, zeker omdat tegelijk de beschermende werking van ubiquinol
op het nierparenchym verminderd is. Uiteraard zijn mensen die al
een verminderde nierfunctie hadden, hieraan meer gevoelig
- matige tot ernstig verminderde leverfunctie: het inhiberen van een
belangrijk leverenzym, het kunstmatig doen dalen van cholesterol,
component van de galzouten, en vooral het verlagen van co-enzyme
Q10, beschermend antioxidans van het leverparenchym, ligt hiervan waarschijnlijk aan de basis. Redelijk wat patiënten op statines
vertonen een stijging van de leverenzymen alanine aminotransferase
(ALT) en aspartaat aminotransferase (AST), zonder dat ze speciﬁeke
klachten hebben, anderen kunnen ernstige leverfunctiestoornissen
gaan vertonen. Zeker bij redelijk tot overmatig alcoholgebruik, bij de
inname van nog andere medicijnen of bij een ondergrond van al bestaand leverlijden, kunnen soms ernstige leverklachten door statines
opduiken
- Cataract (troebeling van de ooglens): deze nevenwerking wordt tegengesproken door andere studies die net bij statinegebruik een lager
voorkomen van cataract aantonen

Nog meer mogelijke nevenwerkingen
Er zijn nog heel wat andere mogelijke negatieve gevolgen van statinegebruik, zeker bij jarenlang innemen van deze cholesterolverlagers. Hoewel grootschalige studies die onderstaande nevenwerkingen bewijzen

vooralsnog ontbreken (wie zou ze trouwens betalen, de statineproducenten zeker niet), zal een alerte arts er al sommige van gezien hebben:
- tendinitis (peesontstekingen): peesletsels en ligamentletsels worden vaak gerapporteerd bij statinegebruikers, al dan niet in combinatie met de hoger vernoemde spierontsteking
- hartinsufﬁciëntie (hartfalen): co-enzyme Q10 is een heel belangrijke stof voor een goede pompfunctie van het hart. Hoewel ze vaak
aangeraden worden bij hartfalen, kunnen statines door het verlagen
van de co-enzyme Q10-spiegel net hartfalen in de hand werken
- erectiestoornissen, gebrek aan libido: zeker als met statines een al
te laag cholesterolgehalte wordt nagestreefd, kan er een gebrekkige
hormoonaanmaak optreden. Zo kan een te laag testosterongehalte
impotentie in de hand werken
- slaapstoornissen, verminderde stressbestendigheid, geheugenen concentratiestoornissen, sneller dementie: voor een optimale
nachtrust en goed functionerende hersenen is er voldoende cholesterol in de hersenen nodig.
- depressiviteit: waarschijnlijk door het verlagen van het cholesterolgehalte, gekoppeld aan een mindere opname van omega-3-vetzuren,
te wijten aan een mindere vetvertering door het verlagen van de cholesterolgalzouten
- polyneuritis (ontsteking van de zenuwbanen): omdat cholesterol
een belangrijke component is van de beschermende myelineschede
rond de zenuwen
- verminderde pancreasfunctie tot pancreatitis, grotere kans op
diabetes
- kanker: hoewel het bovenvermeld Brits onderzoek aan het licht
bracht dat de kans op één type van kanker bij inname van statines
verlaagt (namelijk oesophagus- of slokdarmkanker), is het volgens
bepaalde onderzoeken net duidelijk dat een laag cholesterolgehalte
door statines de kans op kanker verhoogt

Denk aan echte vaatbescherming!
De inname van statines verlaagt licht tot matig het risico op hart- en
vaatziekten, vooral bij mannen jonger dan 70. Het eigenaardige is dat de
statines dit effect niet zozeer bereiken omdat ze het cholesterolgehalte
verlagen, maar veeleer omdat ze een ontstekingswerende werking uitoefenen. Omdat we nu weten dat de inname van statines gepaard kan gaan
met ongunstige nevenwerkingen, is het de vraag of er geen natuurlijke
middelen bestaan die eveneens (en misschien beter) het hart- en vatenrisico doen afnemen, en ditmaal zonder nevenwerkingen? Die bestaan
inderdaad:
ɱ Gefermenteerde knoﬂook (Aged garlic extract): Cardioloog M.
Budoff (UCLA) en medewerkers
constateerden in een klinische studie op hartpatiënten die statines
innamen, dat de extra inname van
gefermenteerde knoﬂook gedurende
één jaar leidde tot 65 % minder plaquevorming ten opzichte van placebo4! Zij stelden hierbij vast dat de afremming van het atherosclerotisch proces was toe te schrijven aan een signiﬁcante vermindering
van zowel de bloedplaatjesaggregatie, de bloeddruk, de oxidatie van
cholesterol als het homocysteïnegehalte. Ook tientallen studies op
mensen die geen statines innamen, tonen de afname van diezelfde
risicofactoren door gefermenteerde knoﬂook.
ɲ Visolie (EPA en DHA): dit supplement is ook geen cholesterolverlager, maar vermindert wel de ontsteking van de vaatwand, de kleverigheid van cholesterol en de bloedplaatjesaggregatie. Indien ieder-
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Curcuma verlaagt duidelijk
het cardiovasculaire risico.

een 1 g EPA + DHA per dag innam en zo een omega-3-index boven
de 8 bereikte, dan zou het hart- en vatenrisico veel meer afnemen
dan met statines!
ɳ 7JUBNJOF, NFOBRVJOPOFVJUOBUUP van deze vitamine is aangetoond dat ze de neerslag van calcium op de vaatwand vermindert
en zo de ontwikkeling van atherosclerotische plaques helpt afremmen
ɴ'PMJVN[VVS WJUBNJOF# WJUBNJOF#FOWJUBNJOF# deze vitaminen helpen het homocysteïnegehalte verlagen. Volgens sommige
onderzoekers is een te hoog homocysteïnegehalte gevaarlijk dan en
hoog cholesterolgehalte
ɵ(FGFSNFOUFFSEFSPEFSJKTU 3FE:FBTU3JDF  wie vooral zijn cholesterolgehalte wil zien dalen, kan met dit alternatief voor statines een
natuurlijk (en niet kunstmatig) laag cholesterolgehalte bereiken.
ɶNiacine/Nicotinezuur (welbepaalde vorm van vitamine B3, dus niet
niacinamide of nicotinamide): deze vitamine verlaagt zowel het cholesterolgehalte, het triglyceridengehalte als een andere zeer belangrijke risicofactor, lipoproteïne (a). Er zijn hoge doses nodig, van 1500
mg à 3 g per dag. Daarom: enkel op voorschrift van een arts, de dosis
geleidelijk op bouwen, te nemen in een “ﬂush free”-vorm zoals inositolhexaniacinaat of in een “time released”-formule en best op het
einde van de maaltijd; onder leverbescherming innemen; niet geven
bij leveraandoening, jicht of hoge bloeddruk
ɷCurcuma, Groene thee, Wijnpittenextract (OPC), Granaatappelsap… verlagen ook duidelijk het cardiovasculaire risico.
ɱHippisley-Cox J, Coupland C. Unintended effects of statins in men and women in
England and Wales: population based cohort study using the QResearch database.
BMJ. 2010 May 20;340: c2197.
 Caso G., Kelyy P. et al. Effect of coenzyme q10 on myopathic symptoms in patients
ɲ
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study. Prev Med. 2004 Nov

Bescherming tegen nevenwerkingen
Wie zo weinig mogelijk nevenwerkingen op korte en vooral op lange
termijn wil ondervinden van statinegebruik, kan met twee natuurlijke voedingssupplementen al aardig op weg geholpen worden:
ɱ 6CJRVJOPM PG EF HFSFEVDFFSEF  EJSFDU BDUJFWF WPSN WBO DP
FO[ZNF 2 dit is evident, want vermits statines door het inhiberen van het leverenzyme HMGCoA-reductase niet alleen de
synthese van cholesterol afremmen, maar eveneens de lichaamseigen aanmaak van ubiquinol verminderen, kan de extra inname
van ubiquinol hier bescherming bieden. Doorgaans wordt aangeraden NHVCJRVJOPM per dag in te nemen; 200 mg is nog
beter. Ideaal is natuurlijk om ubiquinol in te nemen, van zodra de
statines gestart worden. Wie door statinegebruik al spierklachten
ondervindt en er pas dan extra 100 mg co-enzyme Q10 (onder de
vorm van ubiquinone) begint bij te nemen, ervaart gemiddeld al
40 % vermindering van de klachten na één maand 2, bewijst een
wetenschappelijke studie. Maar het effect van 100 mg ubiquinol
is hoogstwaarschijnlijk nog beter, want ubiquinol is superieur ten
opzichte van ubiquinone. Deze laatste vorm is niet alleen de “op-
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gebruikte” of geoxideerde vorm van co-enzyme Q10, die in het
lichaam nog tot het actieve ubiquinol moet omgezet worden (wat
trouwens antioxidanten verbruikt), ze is ook stukken minder opneembaar. Ubiquinone is wel goedkoper, maar voor het bereiken
van eenzelfde effect als ubiquinol net veel duurder!
ɲ Vitamine D3 of cholecalciferol: vermits we deze “zonnevitamine” aanmaken uit cholesterol bij blootstelling aan de zon, kan een
(te) lage cholesterolspiegel door statines dus ook de vitamine D3spiegel naar beneden brengen. Ideaal is opnieuw met de vitamine
D-suppletie te beginnen als de statines opgestart worden; in die
gevallen moet een dagelijkse onderhoudsdosis van *6WJUB
mine D3 per dag volstaan. Als pas begonnen wordt met vitamine
D bij iemand die al spier- en andere klachten heeft door statines,
dan wordt aangeraden minimum *6QFSEBHPG*6
QFSXFFLUFHFWFOHFEVSFOEFXFLFO, om dan over te stappen op de onderhoudsdosis van 2500 IU per dag. Bij 92 % der
statinegebruikers met een te lage vitamine D-spiegel en spierpijn
door statines verdwenen de pijnklachten na 12 weken inname
van 50.000 IU per week3.

