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De voedingsmiddelenindustrie ontwikkelt steeds meer producten 
met een gezondheidsclaim. Zo zijn er margarines die verrijkt zijn 
met fytosterolen of fytostanolen, welke de opname van choleste-
rol in darmmicellen blokkeren. Hierdoor wordt minder cholesterol 
opgenomen, wat uiteindelijk het LDL-cholesterolgehalte in het 
bloed verlaagt. In de hier beschreven studie is nagegaan of het 
gebruik van deze margarines invloed heeft op de therapietrouw 
aan cholesterolverlagende geneesmiddelen.
Er werd gewerkt met retrospectieve gegevens uit een voedselvra-
genlijst; hiermee werd het gebruik van fytosterolen/fytostanolen 
vastgesteld in een populatiegebaseerd cohort in de periode 
1998-2007. De gegevens betreffende voedselinname werden 
gekoppeld aan apotheekaflevergegevens uit Pharmo-RLS (Pharma-
comorbidity-Record Linkage System). Met multivariate proportio-
nal hazard models volgens Cox werd het risico op stoppen met de 
statine geschat. De therapietrouw aan statines werd vergeleken 
tussen gebruikers en niet-gebruikers van de verrijkte margarines. 
Tevens werden subgroepanalyses uitgevoerd om eventuele 
verschillen tussen starters en prevalente gebruikers van statines te 
vinden.
In de patiëntengroep van 4848 patiënten gebruikten 522 personen 
alleen statines en combineerden 60 personen deze geneesmidde-

len met verrijkte margarine. Er waren geen verschillen in het 
percentage statinestoppers tussen de groepen die al dan niet met 
fytosterol/fytostanol verrijkte margarine gebruikten. In de groep 
recente statinestarters stopten meer verrijktemargarinegebruikers 
binnen twaalf maanden met de statines (hazard ratio 2,52; 
betrouw baarheidsinterval 1,06-6,00). De therapietrouw was in alle 
groepen hoog, in de groep die met fytosterolen/fytostanolen 
verrijkte margarines gebruikte was de therapietrouw iets lager 
maar dit verschil was niet statistisch significant (P < 0,10).
De resultaten tonen dat personen die verrijkte margarines 
combineren met statines, de statines vaker overslaan en/of 
vergeten. Verder onderzoek in grotere populaties lijkt zinvol, zeker 
in populaties met personen die gevoelig zijn voor een lagere 
therapietrouw.
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