
 

 

 

Cardiovascular drugs and the risk of systemic
autoimmune diseases : pharmacoepidemiological and
experimental approaches
Citation for published version (APA):

de Jong, H. J. I. (2014). Cardiovascular drugs and the risk of systemic autoimmune diseases :
pharmacoepidemiological and experimental approaches. [Doctoral Thesis, Maastricht University].
Maastricht University. https://doi.org/10.26481/dis.20141218hj

Document status and date:
Published: 01/01/2014

DOI:
10.26481/dis.20141218hj

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.20141218hj
https://doi.org/10.26481/dis.20141218hj
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/a23e2270-10a7-4dd8-aa97-d2dd29a76853


Hilda de Jong

Cardiovascular drugs 
and the risk of  

 systemic autoimmune diseases
Pharmacoepidemiological  

and experimental approaches

DUTCH SUMMARY
NEDERLANDSE SAMENVATTING





3

DUTCH SUMMARY | NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING

Het immuunsysteem is een verdedigingssysteem met als doel om indringers, zoals 
virussen, bacteriën, parasieten, tumorcellen, of veranderde eigen cellen te bestrijden. 
Wanneer het immuunsysteem niet meer het verschil kan maken tussen de indringers 
en het lichaamseigen weefsel, valt het immuunsysteem de lichaamseigen cellen aan. 
We spreken dan van auto-immuniteit. De ontstekingsziekten die hierbij ontstaan 
noemt men auto-immuunziekten. Momenteel zijn er meer dan 80 ziekten die tot de 
familie van auto-immuunziekten behoren. Voorbeelden van auto-immuunziekten zijn 
reumatoïde artritis (RA), systemische lupus erythematodes (SLE), diabetes type I en 
auto-immuun schildklierziekten.
Het ontstaan van auto-immuniteit is een proces dat bestaat uit meerdere factoren, 
waaronder erfelijke- en omgevingsfactoren. Ondanks vele jaren van uitgebreid 
onderzoek is het exacte mechanisme dat verantwoordelijk is voor het ontstaan van 
auto-immuniteit nog niet opgehelderd. Meerdere onderzoeken laten zien dat de 
 omgevingsfactoren zoals roken, voeding, blootstelling aan geneesmiddelen en/of 
chemische stoffen een belangrijke rol spelen in het ontstaan van auto-immuniteit. De 
omgevingsfactoren zijn mogelijk verantwoordelijk voor de grote aantallen auto- 
immuunziekten in de Westerse wereld. Uit verscheidene onderzoeken is gebleken 
dat bepaalde geneesmiddelen gerelateerd zijn aan het ontwikkelen van auto- 
immuunziekten. De cholesterol- en bloeddruk verlagende geneesmiddelen: statines, 
angiotensine I converterend enzym (ACE) remmers en angiotensine receptor 
blokkers (ARB’s) worden wereldwijd voorgeschreven aan patiënten die nog geen 
hart- en vaatziekten hebben doorgemaakt, maar die wel een verhoogd risico op  hart- 
en vaatziekten (primaire preventie) hebben. Ook worden deze medicijnen voor- 
geschreven aan patiënten die al bekend zijn met hart- en vaatziekten (secundaire 
preventie). Naast de cholesterol- en bloeddruk verlagende effecten, laten veel 
onderzoeken zien dat deze drie geneesmiddelen ook ontstekingsremmende en 
 immuun-modulerende (effect op het immuunsysteem) eigenschappen hebben. Deze 
eigenschappen kunnen effectief zijn in het behandelen van bepaalde auto-immuun-
ziekten. De behandelingseffecten van statines, ACE remmers of ARB’s zijn uitvoerig 
in de literatuur beschreven. De immuun-modulerende eigenschappen van deze drie 
geneesmiddelen kunnen naast de behandelingseffecten ook een ongewenste 
invloed hebben op het immuunsysteem. Daarom veronderstellen we dat statines, 
ACE remmers en ARB’s mogelijk de ontwikkeling van auto-immuniteit vergemakkelijken, 
wat zou kunnen resulteren in een auto-immuunziekte.
Op het moment van toelating van een geneesmiddel op de markt is niet alles bekend 
over de veiligheid van het geneesmiddel. Pas jaren nadat het geneesmiddel op de 
markt gebracht is, kan het volledige veiligheidsprofiel verkregen worden. Dit gebrek 
aan kennis kan mogelijk liggen aan de tekortkomingen van een klinische trial. Een 
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klinische trial is een wetenschappelijke methode om te bepalen of een behandeling 
met bijvoorbeeld een geneesmiddel werkt. Mogelijke tekortkomingen van klinische 
trials kunnen zijn dat ze een te kleine groep patiënten bevatten of alleen patiënten 
bevatten die nagenoeg dezelfde karakteristieken en medische geschiedenis hebben. 
Een andere oorzaak kan zijn dat ze een beperkte duur hebben en er geen rekening 
wordt gehouden met hoe het geneesmiddel in de dagelijkse praktijk wordt gebruikt 
door de patiënten. In de praktijk blijkt het ook nog eens een uitdaging te zijn om een 
auto-immuun gerelateerde bijwerking op te sporen, aangezien deze bijwerkingen vrij 
zeldzaam zijn, ze pas na langdurig geneesmiddelen gebruik verschijnen en niet altijd 
verdwijnen na het stoppen met het geneesmiddel. 
In dit proefschrift onderzoeken wij of er een relatie is tussen het gebruik van 
geneesmiddelen voor hart- en vaatziekten (statines, ACE remmers en ARB’s ) en het 
risico op het ontwikkelen van auto-immuunziekten. Om onze hypothese kracht bij te 
zetten hebben we drie onderzoeken uitgevoerd met gegevens uit een database van 
spontaan gerapporteerde bijwerkingen tijdens het gebruik van statines in de 
dagelijkse praktijk (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 2.1 hebben we door middel van een 
case (een specifieke bijwerking) /non-case (alle andere bijwerkingen) onderzoeks-
opzet, onderzocht of er een relatie is tussen statinegebruik en de aanwezigheid van 
lupusachtig syndroom. In dit onderzoek vonden we dat het statinegebruik vaker was 
gerapporteerd in patiënten met een lupusachtig syndroom dan in patiënten die een 
andere bijwerking hadden doorgemaakt. Deze bevinding ligt in lijn met een eerder 
uitgevoerd onderzoek, dat gebruik maakte van gegevens uit de Franse bijwerkingen 
database. Door dezelfde onderzoeksopzet te gebruiken, zijn we in hoofdstuk 2.2 
nagegaan of er een relatie is tussen statinegebruik en de aanwezigheid van 
polymyalgia rheumatica (PMR). Ook in dit onderzoek vonden we dat statinegebruik 
vaker was gerapporteerd in patiënten met een PMR dan in patiënten die een andere 
bijwerking hadden doorgemaakt. Verder waren er zes individuele veiligheidsrappor-
ten waarin PMR als een bijwerking na herhaald gebruik van een statine werd 
gerapporteerd. Deze bevindingen versterken de verdenking van een oorzakelijk 
verband tussen statinegebruik en de aanwezigheid van PMR. Onze bevindingen uit 
hoofdstuk 2.1 en 2.2 komen overeen met de casussen die staan beschreven in de 
literatuur, wat een aanwijzing suggereert (signaaldetectie) van statinegerelateerde 
lupusachtige syndroom en PMR. Om onze bevinding van statinegerelateerd PMR 
kracht bij te zetten, hebben we de gegevens van één patiënt opgevraagd en in detail 
in een rapport beschreven (hoofdstuk 2.3). Bij deze patiënt zagen we na het stoppen 
met statinegebruik dat PMR was verdwenen. Echter, toen de patiënt opnieuw werd 
behandeld met statines, verschenen de symptomen van PMR wederom met daarbij 
arteriitis temporalis (reuscelarteriitis), een ziekte die zeer nauw verbonden is met 
PMR. Op basis van dit patiëntenrapport hebben we mogelijk het oorzakelijke verband 
van statinegerelateerd PMR/arteriitis temporalis weergegeven. Het gebruik van een 
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database van spontaan gerapporteerde bijwerkingen is voornamelijk gericht op het 
versterken van de hypothese en niet op het testen van een hypothese. 
We hebben onze hypothese getest door gebruik te maken van databases met 
elektronische medische patiëntengegevens. In hoofdstuk 3 hebben we twee 
onderzoeken uitgevoerd om te bepalen of er een relatie is tussen statinegebruik en 
een verhoogd risico op het ontwikkelen van RA. In hoofdstuk 3.1 hebben we de 
gegevens over statinegebruik en de eerste diagnose van RA afgeleid van de 
gegevens uit het Landelijk Informatie Netwerk Huisartszorg (LINH). In deze database 
staan van de patiënten de voorgeschreven medicatie, ziekten en verwijzingen naar 
specialisten beschreven. Door het uitvoeren van een patiënt(case)-controle-onder-
zoek vonden we een verhoogd risico op RA in patiënten die zes maanden lang 
statines gebruikten. Daarnaast zagen we een kleine trend tussen een toegenomen 
potentie (kracht) van de statines en het risico op het ontwikkelen van RA. Er werd 
door ons geen trend gevonden in de duur van gebruik, aanbevolen dagelijkse dosis 
(ADD) en het aantal voorgeschreven recepten. Een patiënt-controle-onderzoek heeft 
een aantal tekortkomingen. Om deze tekortkomingen te beperken, hebben we een 
tweede onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen statinegebruik en het risico op 
het ontwikkelen van RA. In het tweede onderzoek, hoofdstuk 3.2, hebben we gebruik 
gemaakt van een tijdsafhankelijke analyse, wat betekent dat het statinegebruik in de 
tijd wordt uitgezet en gevolgd. In dit onderzoek hebben we niet alleen de onder-
zoeksresultaten uit hoofdstuk 3.1 willen bevestigen, maar ook willen uitbreiden. Dit 
is gedaan met behulp van een patroon-analyse van de risico’s op het ontwikkelen 
van RA door de veranderingen in statinegebruik gedurende de tijd. De gegevens van 
het statinegebruik en de eerste diagnose van RA komen voort uit de recepten, 
diagnose van ziekten en verwijzingen naar specialisten. Deze patiëntengegevens zijn 
opgeslagen in de Engelse Clinical Practice Research Datalink (CPRD) database. Ook 
in een grote groep patiënten (cohort), waar we terug kijken naar het verleden van 
deze patiënten (retrospectief onderzoek), zien we opnieuw dat statinegebruik is 
gerelateerd aan een verhoogd risico op het ontwikkelen van RA. Daarnaast zien we 
dat het risico op RA aanzienlijk is verhoogd in het eerste jaar na de start van het 
statinegebruik en dat daarna de relatie tussen statinegebruik en het risico op het 
ontwikkelen van RA is verdwenen. Wanneer we de statine-gebruikers indelen in 
nieuwe gebruikers en voormalige gebruikers vinden we dezelfde resultaten. Omdat 
het risico op het ontwikkelen van RA kort na de start van het statinegebruik was 
verhoogd, kunnen statines mogelijk als een katalysator werken voor het ontstaan van 
RA in patiënten die gevoelig zijn voor het ontwikkelen van RA. We hebben dit 
aangetoond in een proefdieronderzoek, dat later zal worden besproken. In een 
onderzoek van verscheidene patiëntenrapporten van statinegerelateerde lupusachtig 
syndroom, laat het grootste deel van deze patiënten zien dat de periode tot het 
ontstaan van lupusachtige syndroom minder dan een jaar is. Hieruit voortvloeiend, 
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denken wij dat het langdurig gebruik van statines in patiënten die niet gevoelig zijn 
voor het ontwikkelen van RA als veilig kan worden ervaren. Daarnaast zien we in 
dezelfde studie (hoofdstuk 3.2) alleen de relatie tussen statinegebruik en een 
verhoogd risico op het ontwikkelen van RA in hergebruikers van statines en vrouwen. 
Tot op heden zijn er vijf andere studies uitgevoerd die de relatie tussen statinegebruik 
en het ontwikkelen van RA hebben onderzocht. Deze vijf studies laten geen eenduidig 
resultaat zien, maar géén van deze studies toont een verhoogd risico op het 
ontwikkelen van RA na statinegebruik. Een mogelijke verklaring voor het verschil in 
de resultaten van onze studies (hoofdstuk 3.1 en 3.2) met de andere vijf studies kan 
zijn dat we geen latency (reactie)-tijd in ons onderzoek hebben meegenomen. Ook al 
gebruikten wij twee verschillende onderzoeksopzetten en databases in hoofdstuk 
3.1 en 3.2, de verdeling van patiënten met hart- en vaatziekten en de daarbij 
behorende risicofactoren (bijvoorbeeld hyperlipidemie (een verzamelnaam voor 
uiteenlopende stoornissen in de vetstofwisseling)) waren niet gelijk verdeeld tussen 
de twee onderzochte groepen. In hoofdstuk 3.1 vergeleken we de patiënten met RA 
met de controles en in hoofdstuk 3.2 vergeleken we de statine-gebruikers met de 
niet-gebruikers.
We hebben onze hypothese verder getest door na te gaan of het gebruik van ACE 
remmers of ARB’s gerelateerd is aan het risico op het ontwikkelen van RA. In dit 
 patiënt-controle-onderzoek namen we alleen gebruikers van ACE remmers of ARB’s 
en andere bloeddruk verlagende geneesmiddelen uit de Nederlandse huisartsen 
database (LINH) mee (hoofdstuk 3.3). Er werd geen relatie tussen ACE remmers of 
ARB’s en het risico op het ontwikkelen van RA waargenomen. De resultaten waren 
hetzelfde wanneer we de blootstelling aan ACE remmers of ARB’s hadden ingedeeld  
in huidig en voormalig gebruik, duur- of zelfs dosering van het gebruik. Deze 
resultaten ondersteunen niet de hypotheses dat ACE remmers of ARB’s, RA op gang 
kunnen brengen of juist kunnen beschermen tegen RA. Voor zover wij weten is er, 
uitgezonderd ons onderzoek, geen enkel onderzoek dat de relatie tussen ACE 
remmers of ARB’s en het ontwikkelen van RA heeft bestudeerd. Bewijs voor de relatie 
tussen deze twee geneesmiddelen en de aanwezigheid van auto-immuunziekten 
komt voort uit patiëntenrapporten, proefdierstudies en patiënten met een bepaalde 
auto-immuunziekte. Deze studies laten tegengestelde resultaten zien. In onze studie 
laten we het risico op RA zien in patiënten die geen medische geschiedenis hebben 
van RA maar die wel zijn behandeld met ACE remmers of ARB’s. Hypertensie (een 
hoge bloeddruk) kan worden gezien als een aandoening waarbij het immuunsysteem  
een rol speelt en dit is meer aanwezig in RA patiënten dan in de algemene bevolking. 
Met betrekking tot de immuun-modulerende eigenschappen en de hoge aanwezig - 
heid van hypertensie in RA patiënten, kunnen behandelingen met ACE remmers of 
ARB’s effectief zijn in patiënten met hypertensie en RA.
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In de introductie van het proefschrift wordt beschreven dat de statines de ontwikkeling 
van auto-immuniteit kunnen vergemakkelijken. Er wordt algemeen gedacht dat 
statines, naast een ontstekingsremmende werking, ook een directe immuun-modu-
lerende werking hebben op T-cellen. T-cellen zijn afweercellen die verantwoordelijk 
zijn voor de cellulaire immuniteit. Cellulaire immuniteit is een immuunreactie die 
gericht is op het onschadelijk maken van virussen en bacteriën. Eén van de typen 
T-cellen zijn de T-helper cellen die vervolgens weer onderverdeeld zijn in onder 
andere T-helper (Th) 1 en Th2 cellen. Statines kunnen ook een verschuiving van Th1 
naar Th2 immuunreactie bevorderen, met als gevolg een ontregeling in de immuun 
homeostase. Homeostase is het in evenwicht zijn van allerlei functies (zoals 
temperatuur- en zuurgraad) en het vermogen van het lichaam om dit evenwicht te 
behouden, ondanks omgevingsinvloeden. In de voorgaande studies konden we de 
bovenstaande hypothese over het directe effect van de statines op T-cellen niet 
bestuderen, maar doordat we gebruik hebben kunnen maken van sera (het bloed 
zonder bloedcellen) uit de Doetinchem Cohort Studie in combinatie met de uitgiften 
van statines uit PHARMO-RLS, een database die alle uitgiften van geneesmiddelen 
van apothekers bijhoudt, kan het nu wel. In hoofdstuk 4 hebben we de effecten van 
statinegebruik op de aangeboren (“innate”) en verworven (“adaptive”) afweer 
(immuniteit) en zelfs de tolerantie van het immuunsysteem onderzocht. De effecten 
van het statinegebruik op het immuunsysteem werden bepaald door het meten van 
serum concentraties van het acute fase eiwit (C-reactieve protein (CRP)), neopterine 
en immunoglobuline (Ig) E. Daarnaast werd er getest op de aanwezigheid van de 
autoantilichamen, antinucleaire antilichamen (ANA) en reumatoïde factor (RF). Het 
onderzoek werd uitgevoerd onder personen uit de algemene bevolking die al of niet 
waren blootgesteld aan statines. In verscheidene studies werd al aangetoond dat 
statinegebruik de concentratie CRP kan verlagen. In de lijn der verwachting, waren 
de concentraties CRP lager in de statine-gebruikers dan in de niet-gebruikers. Verder 
vonden we in de statine-gebruikers een trend naar een hogere concentratie IgE 
antilichamen, dat is een merkstof voor een Th2 immuunreactie. Er werden geen 
verschillen waargenomen in de concentraties neopterine, een merkstof voor een Th1 
immuunreactie, en de aanwezigheid van de autoantilichamen tussen de statine-ge-
bruikers en niet-gebruikers. Onze bevindingen suggereren dat de statines een ont-
stekingsremmende werking hebben, maar er is niet voldoende bewijs dat de statines 
een effect uitoefenen op een Th1 immuunreactie en/of het verlies van zelf-tolerantie 
van het immuunsysteem. Een immuun-modulerend effect op een Th2 immuunreactie 
kan echter niet worden uitgesloten. Onze bevinding van de Th2 reactie komt overeen 
met twee eerdere studies die beide aantonen dat statines een Th2 immuunreactie 
bevorderen. Aangezien we geen effect van het statinegebruik op de aanwezigheid 
van autoantilichamen hebben gevonden, lijkt het erop dat statines zelf geen defect  
in de immuuntolerantie veroorzaken, maar ze kunnen mogelijk een bestaande 
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auto-immuun gevoelige conditie laten ontwikkelen tot het openbaren van een klinische 
ziekte.
Gebaseerd op de bevindingen die gepresenteerd zijn in hoofdstuk 3, vinden we een 
relatie tussen statinegebruik en een verhoogd risico op het ontwikkelen van RA. 
Echter, onze bevindingen zijn niet bevestigd in andere studies. Om het oorzakelijke 
verband tussen statinegebruik en het risico op het ontwikkelen van RA te onderzoeken, 
hebben we een proefdierstudie uitgevoerd (hoofdstuk 5). In deze proefdierstudie, is 
een specifiek muismodel gebruikt, dat karakteristiek is voor RA. De muizen werden 
dagelijks via het voedsel gedurende 4 weken behandeld met één van de twee typen 
statines (pravastatine of atorvastatine), of met een zoutoplossing, voor of na de 
opwekking van artritis. We vonden dat een behandeling met 40 mg/kg pravastatine 
of 10 mg/kg atorvastatine, voor of na het opwekken van artritis resulteerde in een 
vervroegde artritis. Dit in vergelijking met geen behandeling met statines. Daarnaast 
zagen we dat een behandeling met atorvastatine of pravastatine na de het opwekken 
van artritis, resulteerde in een vroegere aanvang van artritis dan behandeling met 
dezelfde statines vóór artritis opwekking. De bevinding van een vroegere aanvang 
van artritis na behandeling met statines vóór de opwekking van artritis, ondersteunt 
de bevindingen uit hoofdstuk 3.1 en 3.2. Vier andere proefdierstudies die hetzelfde 
muismodel hebben gebruikt, laten gunstige of geen effecten van behandelingen met 
statines op de aanvang van artritis zien. Deze studies gebruiken echter verschillende 
types, trajecten en doses, start en duur van het statinegebruik. Dit betekent dat het 
moeilijk is om de resultaten van deze vier studies met onze resultaten te vergelijken. 
Desondanks ondersteunen onze bevindingen een oorzakelijk verband tussen 
statinegebruik en het risico op het ontwikkelen van RA.
In hoofdstuk 6 zijn de belangrijkste bevindingen van de in dit proefschrift onderzochte 
relaties tussen statines, ACE remmers en ARB’s en het risico op het ontwikkelen van 
een aantal auto-immuunziekten beschreven en bediscussieerd in het licht van de 
bestaande literatuur. Dit is zowel vanuit immunologisch als epidemiologisch 
perspectief uitgevoerd. We hebben verscheidene immunologische verklaringen 
gegeven voor onze bevindingen. Eén van de verklaringen is dat we geen effect van 
statinegebruik op de aanwezigheid van autoantilichamen hebben gevonden, wat er 
op lijkt te duiden dat statines zelf geen defect in de immuuntolerantie kunnen 
veroorzaken, maar mogelijk een bestaande auto-immuun gevoelige conditie kunnen 
laten ontwikkelen tot een klinische ziekte. Vervolgens zijn er tal van methodologische 
beschouwingen over de onderzoeksopzetten, de definitie van het gebruik van 
statines, ACE remmers en ARBs  en auto-immuunziekten beschreven, en worden 
ook andere methodologische beperkingen in dit proefschrift bediscussieerd, 
waaronder ‘protopathic bias’, ‘ascertainment bias’, ‘detectie bias’, verschillen in het 
voorschrijfgedrag van huisartsen, ‘confounding by indication’ en het ontbreken van 
verstorende variabelen (“confounders”). Deze methodologische beperkingen 
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hebben zeker invloed gehad op onze bevindingen. Eén van de discussiepunten is 
het gebruik van de juiste definitie voor auto-immuunziekten en de verstorende 
variabelen. Door het verkrijgen van een complete medische geschiedenis van de 
patiënt, door bijvoorbeeld het koppelen van verscheidene datasets, kan de misclas-
sificatie van het lupusachtig syndroom, PMR of RA, of ‘protopathic bias’ worden 
verkleind. Een ander belangrijk punt is dat statines, ACE remmers of ARB’s kunnen 
dienen als een soort maatstaf voor hyperlipidemie of hypertensie. Meer onderzoek 
zal moeten worden uitgevoerd om na te gaan of bijvoorbeeld hyperlipidemie of de 
immuun-modulerende eigenschappen van statines voornamelijk verantwoordelijk is 
voor de verhoogde kans op het ontwikkelen van auto-immuunziekten.
Ten slotte is er een eindconclusie getrokken over de bevindingen die in dit proefschrift 
zijn gepresenteerd. Samenvattend zagen we dat statinegebruik is gerelateerd aan 
een verhoogd risico op het ontwikkelen van auto-immuunziekten. Huidig bewijs laat 
zien dat statines zijn gerelateerd aan een verhoogde aanwezigheid van, of risico op 
het ontwikkelen van lupusachtig syndroom, PMR of RA. Het risico op het ontwikkelen 
van RA is verhoogd in het eerste jaar na de start van het gebruik. Bovendien is er een 
oorzakelijk verband tussen statinegebruik en het risico op auto-immuunziekten 
aangetoond. Anderzijds was er geen relatie tussen statinegebruik en het verlies van 
zelf-tolerantie van het immuunsysteem onder personen uit de algemene bevolking. In 
tegenstelling tot het gebruik van statines kan het gebruik van ACE remmers and 
ARB’s als veilig worden ervaren, zelfs na langdurig gebruik. 




