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Voorwoord 

Afgelopen voorjaar heeft de afdeling Fysiologie van het Radboudumc een wetenschappelijk 

onderzoek uitgevoerd door middel van een vragenlijst om het verband tussen het gebruik van 

cholesterolverlagende medicatie, beweging en spierklachten te onderzoeken. Dit onderzoeksrapport 

beschrijft de eerste resultaten van deze studie. 

Graag willen wij van de gelegenheid gebruik maken om alle deelnemers nogmaals te danken voor 

hun bijdrage aan dit onderzoek.  

Wij wensen u veel leesplezier toe.  
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Dr. Thijs Eijsvogels, inspanningsfysioloog 
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Algemene resultaten vragenlijst "cholesterolverlagers, beweging en spierklachten" 

Onderzoeksvraag  

Het doel van dit onderzoek was om na te gaan of het gebruik van cholesterolverlagende medicatie 

(type: statines) leidt tot meer spierklachten, hoe deze klachten omschreven worden door gebruikers, 

op welke plaats op het lichaam ze optreden en of ze veel invloed hebben op het dagelijks 

functioneren. 

Een tweede doel van dit onderzoek was om na te gaan of bepaalde: 

1. lichaamseigen karakteristieken (gewicht, BMI),  

2. leefstijl factoren (beweeg- en sportgedrag),  

3. en medicatie gebruik  

 

bij kunnen dragen aan het al dan niet ontwikkelen van spierklachten. 

Daarom hebben we voor dit onderzoek 3914 deelnemers geselecteerd voor deelname. Uiteindelijk 

hebben 2322 de online vragenlijst ingevuld (1468 mannen en 854 vrouwen). De totale groep 

deelnemers is vervolgens onderverdeeld in 810 personen die cholesterolverlagende medicatie 

gebruikt (type: statines) en 1512 deelnemers die niet tot deze specifieke groep behoorden. 

Vervolgens hebben we groep cholesterolverlagers ook nog verder onderverdeeld. Namelijk, 250 

personen van deze groep hebben namelijk aangegeven spierklachten te ervaren als gevolg van deze 

medicatie, terwijl de overige 560 mensen geen spier-specifieke bijwerkingen ervaren. 

Spierklachten bij cholesterolverlagende medicatie 

Uit het onderzoek komt naar voren dat personen die cholesterolverlagende medicatie gebruiken 

bijna een twee keer zo hoge kans hebben om spierklachten te ontwikkelen dan personen die deze 

medicatie niet gebruiken. 

Beschrijving van de spierklachten en factoren die de spierklachten mogelijk uitlokken 

Onder de gebruikers van cholesterolverlagers worden de spierklachten voornamelijk omschreven als 

klachten van spierstijfheid (gerapporteerd door 43% van de gebruikers). 40% van de gebruikers gaf te 

kennen krampen te ervaren. Vermoedheid wordt gerapporteerd door 28% van de gebruikers, terwijl 

krachtverlies tijdens lichamelijke activiteit door 24% van de gebruikers wordt aangegeven. Intense 

pijn en zwakte komen met percentages van 15 en 11% duidelijk minder voor. 

De benen zijn de belangrijkste plek van het lichaam waar de klachten zich voor doen. Met name de 

kuiten en de bovenbenen worden aangeduid door 56% en 49% van de gebruikers als de plek waar de 

klachten optreden. Armen (24%) en nek (18%) worden ook vaker genoemd. De klachten komen 

beduidend minder voor in de romp regio (8%), voeten (6%) en handen (4%). 

Uit de lijst met factoren die mogelijk spierklachten kunnen uitlokken gaf 36% van de personen die 

cholesterolverlagers gebruiken aan dat bij hun de spierklachten verergerd worden door fysieke 

inspanning. Ook bij het opstaan, na overnacht in bed te hebben gelegen, lijken de spierklachten erger 

te zijn (31%). 24% en 22% van de personen die cholesterolverlagers gebruikt hebben te kennen 

gegeven dat Liggen en rusten ook bijdraagt aan de spierklachten. Koude en nuchtere toestand, lijken 



weinig geassocieerd met de spierklachten en worden nauwelijk gerappoteerd door de gebruikers (8% 

en 1%). 

Invloed van de spierklachten op het dagelijkse leven en het omgaan met de spierklachten 

De spierklachten lijken bij het merendeel van de gebruikers van cholesterolverlagende medicatie 

(66%) op klachten die opflakkeren en weer afnemen in intenstiteit. Een kleine minderheid gaf te 

kennen continu pijn te ervaren (26%). 

De pijn duurt bij 31% van de gebruikers enkele minuten, terwijl bij een ongeveer even groot aantal 

(27%) deze pijn zelfs enkele uren aanhoud.  

De invloed van de spierklachten op het dagelijkse leven van de personen die cholesterolverlagende 

medicatie gebruikt lijkt nog enigzins mee te vallen. 36% van de gebruikers gaf te kennen dat de 

klachten een verwaarloosbare invloed uitoefenen op het dagdagelijkse bestaan, en bij 32% is dit 

minimaal. Maar 22% van de gebruikers geeft aan toch wel hinder te ondervinden van de 

spierklachten op het dagelijke leven, en 7% van de gebruikers gaf te kennen dat het een behoorlijke 

invloed heeft op hun dagelijkse leven. 

Ondanks de duur van de pijn en de invloed van de pijn op het dagelijkse leven, gebruikt het 

merendeel van de personen geen pijnstillers om de klachten te verminderen (87% van de gebruikers 

neemt geen pijnstillers in tegenstelling tot 13% die wel pijnstilling gebruikt). 

45% van de gebruikers van cholesterolverlagende medicatie is tijdelijk gestopt met hun medicatie 

naar aanleiding van de spierklachten. Bij het herstarten van de medicatie is 11% van hun naar een 

andere dosis overgestapt, en 19% van type veranderd (ander type statine). Echter 31% van de 

gebruikers is volledig gestopt met het nemen van deze medicatie. 

Welke factoren dragen bij aan het ontwikkelen van spierklachten 

1. Lichaamseigenkarakteristieken 

De onderzoeksgroep die cholesterolverlagers gebruikt was gemiddeld iets ouder (64 jaar) dan de 

groep deelnemers zonder cholesterolverlagers (55 jaar). Tevens was het aantal vrouwen in de groep 

die cholesterolverlagers gebruikt lager (176 vrouwen op 810) dan de groep deelnemers zonder 

cholesterolverlagers (678 vrouwen op 1512). De gemiddelde Body mass index (BMI)- een maat voor 

lichaamssamenstelling - was met 26 kg/m2 iets aan de hoge kant voor de groep die 

cholesterolverlagers gebruikt. Een BMI onder de 25 kg/m2 staat voor een gezonde 

lichaamssamenstelling, maar als deze boven de 25 kg/m2 uitvalt, is er sprake van overgewicht. De 

BMI van groep deelnemers zonder cholesterolverlagers zat met een gemiddelde waarde van 24 

kg/m2 onder deze bovengrens van 25 kg/m2.  

Wanneer we de lichaamskarakteristieken vergelijken van de onderzoeksgroep die 

cholesterolverlagers gebruikt en hierbij spierklachten aangeeft met de groep deelnemers op 

cholesterolverlagers zonder spierklachten dan zie we dat er geen verschillen zijn tussen beide 

groepen. In beide groepen zit ongeveer 20% vrouwen. De gemiddelde leeftijd van beide groepen is 

65 jaar en de gemiddelde BMI bedraagt 26 kg/m2. 



Op basis van deze bevindingen hebben we geen bewijs kunnen vinden dat bepaalde 

lichaamskarakteristieken zoals leeftijd, geslacht, en lichaamssamenstelling belangrijke criteria zijn die 

bij kunnen dragen aan het al dan niet ontwikkelen van spierklachten. 

2. Leefstijl factoren 

 

Fysieke activiteit is een belangrijke leefstijl factor die invloed heeft op de gezondheid. Om deze factor 

te onderzoeken hebben we in de vragenlijst vragen gesteld over het beweeggedrag in de volgende 

categorieen: het woon-werkverkeer, beweeggedraag op het werk, huishoulijke activiteiten, wat u 

doet in uw vrije tijd en wat voor sporten u doet. Per categorie heeft u ingevuld, hoe vaak per week u 

dit doet, hoe lang u erover doet en op hoe intensief deze inspanning is. Op basis van deze informatie 

kunnen we per categorie een activiteitenscore berekenen. Wanneer we alle berekende scrores van 

de indivuele categorieen samennemen komen we tot de totale activiteitenscore voor een 

gemiddelde week. Een hogere score staat dus gelijk aan een hogere fysieke activiteit. 

 

Wanneer we het totale fysieke activiteiten patroon vergelijken van de onderzoeksgroep die 

cholesterolverlagers gebruikt met de groep deelnemers zonder cholesterolverlagers dan zie we dat 

de totale, fysieke activiteit lager uitvalt bij het gebruik van cholesterolverlagers. Deze laatsgenoemde 

groep deelnemers was heeft namelijk een gemiddelde score van 113 terwijl de groep deelnemers 

zonder cholesterolverlagers een gemiddelde score van 140 heeft. Je zou verwachten dat de groep op 

de cholesterolverlagers dus ook een lagere activiteitenscore zou hebben wat betreft het sporten 

maar dit is niet het geval. De activiteitenscore van het sporten is namelijk nagenoeg gelijk (25 voor de 

groep met cholesterolverlagers en 26 voor de groep zonder cholesterolverlagers). In hun vrije tijd 

lijken de personen die cholesterolverlagers zelfs actiever te zijn (35 voor de groep met 

cholesterolverlagers en 27 voor de groep zonder cholesterolverlagers). De reden waarom de groep 

op cholesterolverlagers dus een lagere totale activiteitenscore blijkt te hebben wordt voornamelijk 

verklaard door een lagere activiteitenscore wat betreft het woon-werkverkeer en het 

activiteitenpatroon op het werk. In gedachten houdend dat deze groep ook een hogere leeftijd heeft, 

en er dus reeds meer personen pensioengerechtigd zijn onder de groep met cholesterolverlagers is 

dit een logische verklaring. 

 

Als we naar het beweeggedrag kijken binnen de groep met cholesterolverlagers, en de opspiltsing 

maken tussen de personen die wel en geen spierklachten ontwikkelen bij deze medicatie dan zien we 

de volgende dingen. De totale fysieke activeitenscore van de groep die cholesterolverlagers gebruikt 

en spierklachten ervaart is hoger (gemiddeld 120) dan deze van gebruikers van 

cholesterolverlagende middelen die geen spierklachten ervaren (110). Dit zelfde patroon is ook 

zichtbaar wanneer we kijken naar de afzonderlijke activiteitenscores voor de categorieen vrije tijd en 

sport. Voor vrije tijd heeft de groep op cholesterolverlagers die spierklachten ervaart namelijk een 

score van 40 en voor sport een score van 28, terwijl dit voor de personen op cholesterolverlagers 

zonder spierklachten een score betreft van 34 voor vrije tijd en 25 voor sport. 

 

Op basis van deze informatie weten we dus dat gebruikers van cholesterolverlagende medicatie die 

spierklachten ervaren duidelijk meer actief zijn dan gebruikers die geen spierklachten ervaren en is er 

mogelijk een oorzakelijk verband tussen spierklachten en fysieke activiteit. Echter om concrete 



adviezen te kunnen geven is er vervolgonderzoek nodig. Dit onderzoek moet zich dan richten op de 

volgende vragen: 

 leidt inspanning inderdaad tot spierklachten en hoe dan? 

 welke factoren van inspanning dragen bij aan de spierklachten: duur van inspanning (hoe 

lang u een bepaalde activiteit aan een stuk uitvoert), de intensiteit van inspanning, en de 

frequentie van inspanning (hoe vaak herhaalt u dit type inspanning op weekelijkse basis). 

 

3. Medicatiegebruik 

Op basis van wetenschappelijke literatuur wordt gesuggereerd dat het gebruik van andere medicatie 

bovenop de cholesterolverlagers het onstaan van spierklachten zou kunnen uitlokken. Daarom 

hebben we onderzocht of gebruikers van cholesterolverlagende medicatie die spierklachten ervaren 

bepaalde medicatie meer voorgegeschreven krijgt dan gebruikers van cholesterolverlagers die geen 

spierklachten ervaart. Dit zou dan mogelijk kunnen bevestigen dat het gebruik van dit type 

medicatie, bovenop de cholesterolverlagers, inderdaad de kans op spierklachten doet toenemen.  

Hiervoor hebben we het medicatiegebruik uitgevraagd voor verschillende medische indicaties, en 

deze in de volgende groepen ingedeeld: medicatie voor hart-en vaatziekten, bloeddruk, 

plastabletten, antidepressiva, slaap-en kalmeringsmiddelen, astma en chronische bronchitis, 

reumatische aandoeningen, en suikerziekte (diabetes type 1 en 2).  

Op basis van deze analyses hebben we geen aanwijzigingen gevonden dat het gebruik van een van de 

hierboven genoemde type medicatie een verhoogd risico zou kunnen geven voor het ontwikkelen 

van spierklachten wanneer ze bovenop de cholesterolverlagers worden gebruikt. 

 

Conclusie 

 Personen die cholesterolverlagende medicatie gebruiken hebben een bijna twee keer zo 

hoge kans om spierklachten te ontwikkelen dan personen die deze medicatie niet gebruiken. 

 Onder de gebruikers van cholesterolverlagers worden de spierklachten voornamelijk 

omschreven als klachten van spierstijfheid en de benen lijkt de belangrijkste plek van het 

lichaam waar ze voorkomen. 

 We hebben geen bewijs kunnen vinden dat bepaalde lichaamskarakteristieken zoals leeftijd, 

geslacht, en lichaamssamenstelling belangrijke criteria zijn die bij kunnen dragen aan het al 

dan niet ontwikkelen van spierklachten. 

 Gebruikers van cholesterolverlagende medicatie die spierklachten ervaren zijn meer actief 

dan gebruikers die geen spierklachten ervaren en is er mogelijk een oorzakelijk verband 

tussen spierklachten en fysieke activiteit. Dit verband dient in vervolgonderzoek uitgezocht 

te worden. 

 

 


