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In dit proefschrift evalueren we de individuele strategie voor primaire preventie van hart- en 
vaatziekten (HVZ). In hoofdstuk 1 bespreken we de huidige praktijk van individuele preventie en 
aspecten ervan die verdere verbetering behoeven. Hieruit stellen we dat individu gerichte 
primaire preventie van HVZ verder verbeterd zou kunnen worden door een strategie met de 
volgende eigenschappen:

1.  Is gericht op meer dan één ziekte of risicofactor
2.  Omvat een risico inschatting (Engels: health risk assessment, HRA), volgens geldende richtlijnen
3.   Genereert op maat gemaakte gezondheidsadviezen die bewust maken en motiveren 
4.  Wordt efficiënt geleverd, met een groot bereik en gelimiteerde werkdruk voor betrokken 

professionals

Een web-based HRA, met op de risico inschatting afgestemde en individueel op maat gemaakte 
feedback, zou aan deze eigenschappen kunnen voldoen. In dit proefschrift bestuderen we dit 
door eerst te kijken naar de theoretische achtergrond van HVZ risicometing en de inhoud van 
een HRA. In hoofdstuk 2 beschrijven we een systematische review van HVZ richtlijnen om 
interventies voor een cardiovasculaire HRA te selecteren. In totaal voldeden 27 richtlijnen aan 
onze inclusiecriteria. Van deze richtlijnen werd de kwaliteit in kaart gebracht door middel van 
het AGREE instrument en werden aanbevelingen voor cardiovasculaire risico inschating 
geselecteerd. Van de geselecteerde richtlijnen hadden 17 een acceptabele kwaliteit. Deze 
adviseerden het meten van totaal cardiovasculair risico, lipiden, bloeddruk en glucose als 
onderdeel van een cardiovasculaire HRA. Voor het schatten van het totaal cardiovasculair risico 
werden predictiemodellen geadviseerd die meerdere risicofactoren integreren. Er was geen 
consensus ten aanzien van doelgroepen, drempelwaarden voor behandeling en screening 
tests. Onze bevindingen impliceren een belangrijke variatie in de toepassing van preventieve 
interventies.
Een screening test voor HVZ dat aan populariteit wint is de beeldvorming van asymptomatisch 
coronair lijden. In hoofdstuk 3 beschrijven we een systematisch review van richtlijnen met 
aanbevelingen voor het screenen op asymptomatisch coronair lijden middels beeldvormende 
technieken, om te beoordelen of dit een plaats heeft als onderdeel van een cardiovasculaire 
HRA. Een totaal van 14 richtlijnen voldeed aan onze inclusiecriteria, met een grote variatie in 
kwaliteit. Hiervan adviseerden 8 richtlijnen tegen, of vonden onvoldoende bewijs vóór het 
testen op asymptomatisch coronair lijden middels beeldvormende technieken. De overige 6 
richtlijnen adviseerden alleen aanvullend te testen middels beeldvormende technieken bij een 
intermediair of hoog HVZ risico op basis van de Framingham risico scores. Slechts 2 richtlijnen 
namen kosteneffectiviteit in overweging. We concluderen dat richtlijnen tegenstrijdige 
aanbevelingen geven ten aanzien van beeldvorming van asymptomatisch coronair lijden. Meer 
onderzoek, in de vorm van gerandomiseerde trials, naar de impact van het inzetten van 
beeldvormende technieken op klinische uitkomsten en kosten is nodig voordat een brede 
toepassing ervan in cardiovasculaire HRAs kan plaatsvinden.
Abdominale aorta aneurysmata (AAA) hebben een belangrijk aandeel in HVZ sterfte. De kosten 
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en baten van het screenen op AAA zijn vooralsnog niet helder. Systematisch en op transparante 
wijze ontwikkelde aanbevelingen zijn nodig om te beoordelen of het screenen op AAA deel uit zou 
moeten maken van een cardiovasculaire HRA. In hoofdstuk 4 beschrijven we een hiertoe verrichte 
systematische review van richtlijnen voor AAA screening. In totaal voldeden 7 richtlijnen aan onze 
inclusiecriteria. Hiervan hadden 3 richtlijnen kwaliteitscores onder de 40%. Alle geselecteerde 
richtlijnen adviseren een eenmalige screening van oudere mannen middels echografie om 
AAAs ≥ 5,5 cm te detecteren voor electieve chirurgie. Er was geen consensus tussen richtlijnen 
ten aanzien van management van AAAs van kleinere omvang en van screening van vrouwen en 
mannen van middelbare leeftijd met een verhoogd HVZ risico. Adequate predictiemodellen en 
kosteneffectiviteitanalyses zijn noodzakelijk alvorens screening op AAA binnen een cardiovasculaire 
HRA kan worden toegepast.

TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

Het kritisch beoordelen van HVZ richtlijnen kan de evidence based inhoud van HRAs en 
toepassing van preventieve interventies waarborgen. Onze systematische reviews naar 
richtlijnen voor cardiovasculaire risicometing, screenen op asymptomatisch coronair lijden 
middels beeldvormende technieken en screenen op AAA toonden een aanzienlijke variatie in 
aanbevelingen evenals kwaliteit. Om keuzes betreffende de inhoud van HRAs te optimaliseren, 
dienen toekomstige HVZ richtlijnen meer nadruk te leggen op de kwaliteit van ontwikkeling. 
Alleen kwalitatief goede richtlijnen kunnen als bron dienen voor gefundeerde keuzes. 
Daarnaast is consensus over de definitie van universeel cardiovasculair risico en doelgroepen 
nodig om richtlijnen meer behulpzaam te maken in de ontwikkeling van HRAs.

In hoofdstuk 5 vergelijken we drie internationale richtlijnen door ze toe te passen op data uit 
het European Prospective Investigation of Cancer-Norfolk (EPIC-Norfolk) cohort. We keken naar 
de mogelijke gevolgen van toepassing van de richtlijnen op aantallen deelnemers die als hoog 
risico worden aangemerkt en worden aanbevolen een preventieve behandeling met een 
statine te starten. Tevens berekenden we voor elke richtlijn het aantal eerste HVZ events dat 
voorkomen had kunnen worden en het aantal mensen dat behandeld moet worden met een 
statine om één event te voorkomen (Engels: number-needed-to-treat, NNT). 21,263 mannen en 
vrouwen in de leeftijd van 39 tot 79 jaar in het EPIC-Norfolk cohort werden retrospectief 
geclassificeerd naar statine indicatie op baseline volgens de NICE, ESC en ATPIII richtlijnen. Met 
behulp van de 10-jaars follow-up data van het cohort berekenden we het aantal nieuwe HVZ 
die kon worden voorkomen met statines, de NNT en de afname in HVZ incidentie. Statine 
therapie werd aanbevolen aan 34% door de NICE-richtlijn, 29% door de ESC en 32% door ATPIII. 
Een totaal van 263 HVZ events zou voorkomen kunnen worden door toepassing van de 
NICE-richtlijn, 219 door ESC en 199 door ATPIII. De NNT met statines over 10 jaar was 27 met de 
NICE-richtlijn, 28 met ESC en 34 met ATPIII. Toepassing van de NICE-richtlijn zou een 13% daling 
in HVZ incidentie kunnen bewerkstelligen, ESC 11% en ATPIII 10%. De NICE-richtlijn selecteerde 
een groter deel van ouderen en deelnemers met prevalente HVZ risicofactoren voor behandeling 
met een statine. Deze richtlijn presteerde het beste wat betreft het adviseren van statines en 
zou de meeste HVZ event voorkomen. Met alle drie de richtlijnen kwam bijna de helft van de 
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deelnemers die een HVZ event zou ontwikkelen gedurende de follow-up niet in aanmerking 
voor statines op baseline. Minder selectieve preventie strategieën verdienen mogelijk de 
voorkeur en zouden verder geëxploreerd moeten worden.
De European Society of Cardiology beveelt HVZ risicostratificatie met behulp van het Systematic 
Coronary Risk Evaluation (SCORE) algoritme aan. Van de SCORE bestaan afzonderlijke 
algoritmen voor hoog en laag r isico landen. In hoofdstuk 6 evalueren we de prestaties van de 
SCORE in het voorspellen van HVZ sterfte in het EPIC-Norfolk cohort. We vergeleken voorspelde 
sterfte door toepassing van het SCORE algoritme met de waargenomen sterfte in dit cohort, 
onder personen zonder bekende HVZ of diabetes van 39 tot 65 jaar bij aanvang, met een follow-up 
van ten minste 10 jaar. HVZ sterfte werd gedefinieerd als dood door ischemische hartziekte, 
hartfalen, cerebrovasculaire ziekte, perifere arteriële ziekte en aneurysma. Voorspelde HVZ 
sterfte werd berekend met behulp van de SCORE hoog- en laag-risico algoritmen. Onder 
15,171 geïncludeerde deelnemers (57.1% vrouw, gemiddelde leeftijd 53.9 jaar)was de voorspelde 
HVZ sterfte 2.85% (95%-BI 2.80 tot 2.90) met het SCORE hoog-risico algoritme en 1.55% 
(95%-BI 1.52 tot 1.58) met het laag-risico algoritme. De waargenomen 10-jaars sterfte was 1.25% 
(95%-BI 1.08-1.44). Soortgelijke resultaten werden waargenomen voor alle leeftijd en geslacht 
subgroepen. Het laag-risico algoritme presteerde aldus beter in het voorspellen van HVZ 
sterfte in dit cohort. Onze bevindingen ondersteunen de recente herclassificatie als laag-risico 
land van het Verenigd Koninkrijk in de ESC richtlijnen (1). Ook zijn onze bevindingen in 
overeenstemming met recente literatuur waaruit blijkt dat een aantal dat als hoog-risico werd 
aangemerkt in de tachtiger en negentiger jaren, waaronder het Verenigd Koninkrijk en 
Nederland, nu een soortgelijke HVZ sterfte hebben met landen die voorheen als laag-risico 
werden aangemerkt, teweeg gebracht door zowel verbetering van therapie als verbeteringen 
van preventie.

TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

Adequate voorspelling van het cardiovasculaire risico vormt de basis van een cardiovasculaire 
HRA en de allocatie van preventieve interventies. Als gevolg van vooruitgang in de behandeling 
en preventie van HVZ, zouden regio’s die voorheen als hoog-risico werden aangemerkt nu 
mogelijk opnieuw moeten worden geclassificeerd. Met betrekking tot het toepassen van 
preventieve interventies op basis van een HRA, zagen we dat de minder selectieve richtlijnen 
beter presteerden in HVZ preventie. Om ervoor te zorgen dat degenen met het grootste risico in 
aanmerking komen voor verdere preventieve interventies, is het wenselijk om de risicoschatting 
en indicatiestelling af te stemmen op eigenschappen van de populatie.
Een mogelijk volgende stap in het verfijnen van het proces van risicocalculatie en interventie 
toewijzing zou kunnen zijn om het levenslange risico van HVZ in ogenschouw te nemen. Dit is 
het risico voor het ontwikkelen van HVZ in een individu op een willekeurig punt tijdens zijn of haar 
leven (2). Onlangs heeft het ‘Cardiovascular Lifetime Risk Pooling Project’, een gecombineerde 
analyse van meer dan 250,000 deelnemers uit 18 cohorten gedurende een periode van meer 
dan 50 jaar, gevonden dat de aanwezigheid van traditionele risicofactoren (geslacht, hoge 
bloeddruk, hoog cholesterolgehalte, roken en diabetes) op alle leeftijden resulteert in een 
duidelijk hogere levenslange HVZ risico (3). Er wordt geschat dat 56% van de Amerikaanse 
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bevolking op kort termijn als laag-risico wordt beschouwd, maar in feite een hoog-risico heeft 
over hun resterende levensduur (4). Het includeren van het concept van levenslange risico in 
HRAs voor risicostratificatie, communicatie naar deelnemers en motivatie voor leefstijl 
verandering moet verder worden geëxploreerd.

In het tweede deel van het proefschrift beschrijven we studies naar het bereik en de effectiviteit 
van een Nederlandse web-based HRA met geïndividualiseerde feedback (zie Appendix bij 
hoofdstuk 1 voor een gedetailleerde beschrijving van het programma). Deze studies werden 
verricht in de setting van bedrijven waar het programma werd geïmplementeerd als onderdeel 
van het reguliere gezondheidsmanagement. In hoofdstuk 7 bestuderen we determinanten van 
participatie en de redenen voor non-participatie onder 5,125 medewerkers van vier Nederlandse 
bedrijven in de dienstverlenende sector. We vonden een participatiegraad van 37%. Er waren 
geen verschillen tussen deelnemers en niet-deelnemers in geslacht, opleidingsniveau, roken 
en het huidige werkvermogen. Echter, vergeleken met niet-deelnemers, waren deelnemers 
ouder (44 versus 41 jaar, p <0.001) en hadden een betere ervaren gezondheid (85% “goed” of 
“zeer goed”, in vergelijking met 78% onder niet-deelnemers, p <0.001). Deelnemers kenden 
tevens een beter ziekteverzuimprofiel (88% <10 dagen ziekteverzuim in het voorgaande jaar, in 
vergelijking tot 86% onder niet-deelnemers (p <0.05)). Deze verschillen kunnen impliceren dat 
medewerkers met een hoog risico niet worden bereikt door het programma. Onder de niet-
deelnemers werd een enquête gehouden (14% respons (423/3102)) naar de belangrijkste 
redenen om niet deel te nemen aan het HRA programma. Tijdsgebrek (39%) en het niet op de 
hoogte zijn van de mogelijkheid (11%) werden het meest gerapporteerd. Een minder tijdrovende 
HRA en het verstrekken van adequate informatie aan medewerkers alvorens hen uit te nodigen 
zou het mogelijk kunnen maken om meer werknemers met een minder gunstig risicoprofiel te 
bereiken.
In hoofdstuk 8 beschrijven we een vragenlijstonderzoek naar de initiële verandering in gezond 
gedrag onder 2,289 werknemers van zeven Nederlandse bedrijven die vrijwillig deelnamen aan 
een web-based HRA met geïndividualiseerde feedback tussen 2007 en 2009. Van 638 (28%) 
werknemers werd respons ontvangen. In vergelijking met werknemers met een laag 
cardiovasculair risico, rapporteerde werknemers met een hoog risico vaker hun fysieke activiteit 
te hebben verhoogd (OR 3.36, 95% CI 1.52-7.45). Werknemers met overgewicht (body mass index, 
BMI > 30 kg/m2) rapporteerden vaker de fysieke activiteit (OR 3.35, 95% CI 1.72-6.54) en de 
voeding (OR 3.38, 95% BI 1.50-7.60) te hebben verbeterd. Initiatie van gezond gedrag werd aldus 
vaker gerapporteerd door degenen met een hoog cardiovasculair risico en BMI. Dit zou kunnen 
impliceren dat onder vrijwillig deelnemende werknemers een web-based HRA met op maat 
gemaakte feedback degenen met het hoogste risico kan motiveren tot gezond gedrag.
In hoofdstuk 9 evalueren we het effect op HVZ risico van een web-based HRA met 
geïndividualiseerde feedback door middel van een prospectieve follow-up studie onder 368 werknemers 
van een Nederlands bedrijf in 2008. Follow-up data werden een jaar na de eerste deelname 
verzameld. De primaire uitkomstmaat was de verandering in de Framingham cardiovasculair 
risico score na 6 maanden ten opzichte van baseline. We controleerden voor een mogelijk 
achtergrond effect van een verhoogd gezondheidsbewustzijn als gevolg van programma 
invoering op de werkplek door de baseline waarden van de vroege deelnemers aan het 
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programma te vergelijken met die van deelnemers die het programma zes maanden later 
hebben afgerond. In totaal voltooiden 176 medewerkers follow-up metingen na gemiddeld 
7 maanden. We vonden een gegradeerde relatie tussen het cardiovasculaire risico op baseline 
en risicoreductie na follow-up, met een relatieve reductie van 17.9% (p = 0,001) in de hoog-risico 
categorie (baseline cardiovasculair risico ≥ 20%) en 5% onder alle deelnemers. Deze reductie was 
onafhankelijk van aanvullende begeleiding door professionals, medicatie of een omgevingseffect 
binnen het bedrijf. Toepassing van web-based HRA kan het cardiovasculair risico mogelijk 
verbeteren in vergelijkbare populaties.
In hoofdstuk 10 evalueren we effecten op levensstijl van een web-based HRA met 
geïndividualiseerde feedback met een prospectieve follow-up studie. Primaire uitkomstmaten 
waren veranderingen ten opzichte van baseline met betrekking tot het voldoen aan 
aanbevelingen voor fysieke activiteit, groente en fruit intake, roken en alcoholgebruik. Ook hier 
controleerden we voor een mogelijk achtergrond effect als gevolg van programma invoering op 
de werkplek zoals in hoofdstuk 9. In totaal voltooiden 142 medewerkers follow-up metingen na 
gemiddeld 15 maanden. Het aantal medewerkers met een totale fysieke activiteit van ≥150 
minuten per week (een som van de totale aanbevolen hoeveelheid door de richtlijn, dat wil 
zeggen tenminste 30 minuten matig inspannende lichamelijke activiteit op tenminste vijf 
dagen per week) steeg van 46% naar 71% (p <0.001). Het aantal dat voldeed aan de geldende 
fysieke activiteit richtlijnen werd niet verhoogd. Er werden voorts geen verschillen gevonden in 
groenten en fruit intake, alcoholgebruik en roken. Resultaten waren onafhankelijk van 
aanvullende begeleiding dan wel een omgevingseffect binnen het bedrijf. 

TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

In onze studies evalueerden we het bereik en het effect van een web-based HRA met 
geïndividualiseerde feedback. Onze studies werden uitgevoerd op de werkplek, waar het 
programma was geïmplementeerd in het kader van de reguliere gezondheidsmanagement. In deze 
“echte wereld” omgeving ontbrak de mogelijkheid te randomiseren dan wel een controlegroep 
te initiëren. Wel konden we door gefaseerde deelname kijken of een mogelijk achtergrondeffect 
van een toegenomen gezondheidsbewustzijn door invoering van het programma bestond. Het 
ontbreken daarvan zou kunnen betekenen dat de verschillen na follow-up daadwerkelijk aan 
het programma kunnen worden toegeschreven. Hoewel onze effectstudies veelbelovende 
resultaten laten zien op HVZ risico en de totale fysieke activiteit, moeten vervolgevaluaties met 
rigoureuze controlegroepen en langere follow-up verder bewijs leveren. 
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