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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Het doel van dit proefschrift was om bij volwassenen met een aangeboren hartafwijking (AHA): (1) 
gezondheidszorggebruik en voorspellers daarvan, de behoefte van patiënten aan gezondheidszorg 
en de patiëntevaluatie van de gezondheidszorg te onderzoeken; (2) de kwaliteit van leven (KvL) en 
voorspellers daarvan te bestuderen; en (3) patiëntgerapporteerde en klinische uitkomstmaten te 
relateren via biologische mechanismen.
 In hoofdstuk 1 zijn de achtergrond van dit onderzoek en de algemene doelen beschreven. 
Dit hoofdstuk geeft een inleiding over gezondheidszorggebruik en KvL op het gebied van AHA. 
Daarnaast worden de relatie tussen klinische en patiëntgerapporteerde uitkomstmaten en 
onderliggende biologische ‘pathways’ geïntroduceerd.
 De resultaten die in de hoofdstukken 3 tot en met 5, en 8 tot en met 10 worden beschreven 
zijn onderdeel van een langlopende studie bij volwassenen met een AHA. In maart 2009 zijn 
1670 volwassen AHA-patiënten – die behandeld werden in vijf academische en drie regionale 
ziekenhuizen – willekeurig geselecteerd uit de CONCOR database, een Nederlandse registratiebank 
voor volwassenen met een AHA. Van de 1670 patiënten namen er 1109 (respons was 66.4%) 
deel aan het onderzoek. Patiënten vulden een vragenlijstpakket in waarin gevraagd werd naar 
gezondheidszorggebruik en -behoefte, Type D persoonlijkheid, KvL, depressieve symptomen, 
angst, geluk, optimisme, ziektepercepties, symptomatologie en zelfgerapporteerde gezondheid. 
Twee jaar later werden de 1100 patiënten die de eerste keer hadden deelgenomen (negen mensen 
waren overleden gedurende de ‘follow-up’ periode) gevraagd een tweede vragenlijstpakket in te 
vullen. Hiermee werden gezondheidszorggebruik en KvL opnieuw gemeten. In totaal vulden 845 
van de 1100 patiënten (respons was 76.8%) het tweede vragenlijstpakket in. 

GEZONDHEIDSZORG
In hoofdstuk 2 pleitten we in een brief aan de editor, voor toekomstig empirisch onderzoek 
naar de gezondheidszorg, aangezien dat essentieel is om geschikte en kosteneffectieve zorg te 
kunnen bieden aan de groeiende populatie van volwassen AHA-patiënten. We benadrukten dat 
ten minste de volgende drie onderwerpen zouden moeten worden belicht. Ten eerste moet er 
inzicht in het huidige gezondheidszorggebruik en de behoefte aan zorg worden verkregen. Studies 
moeten zich richten op multidisciplinaire gezondheidszorg, aangezien dit type zorg idealiter nodig 
is voor AHA-patiënten. Ten tweede moeten patiënteigenschappen die geassocieerd zijn met 
gezondheidszorggebruik worden geïdentificeerd. Hierdoor kunnen we toekomstig zorggebruik 
voorspellen en gezondheidszorg toewijzen. Ten derde moet de behoefte aan gezondheidszorg 
van patiënten worden onderzocht, aangezien dit vitale informatie oplevert voor het bieden 
van zorg op maat. Hoofdstuk 3 beschreef de eerste empirische studie die onderzocht of 
gezondheidszorggebruik voldoet aan de behoefte van de patiënt. In dit hoofdstuk beschreven we 
de studiespecifieke vragenlijst die (poli)klinisch gezondheidszorggebruik van het afgelopen jaar om 
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AHA-specifieke redenen, en de behoefte van de patiënten aan zorg meet. Poliklinisch zorggebruik 
werd geoperationaliseerd als het aantal contacten dat een patiënt had met een cardioloog, huisarts 
en andere zorgverleners, zoals een longarts of psycholoog. Daarnaast werd gevraagd naar het 
aantal contacten met drie alternatieve genezers. Klinisch zorggebruik werd geoperationaliseerd 
als het aantal opnames, bezoeken aan de eerste hulp en operaties. Verder werd aan patiënten 
gevraagd of zij meer of minder contact hadden willen hebben, of dat het aantal contactmomenten 
genoeg was. In totaal namen 1109 patiënten deel aan deze cross-sectionele studie. De resultaten 
lieten zien dat in totaal respectievelijk 66% en 40% van de patiënten het afgelopen jaar contact 
had gehad met hun cardioloog en huisarts. De overige zorgverleners werden minder vaak 
gecontacteerd, uiteenlopend van 1.9% voor een reumatoloog tot 14.2% voor een verpleegkundige. 
Een kleine groep patiënten (0.6-1.9%) had contact met een alternatieve genezer, zoals een 
acupuncturist. Zes tot 10 procent was opgenomen in het ziekenhuis, geopereerd of had de eerste 
hulp bezocht. Verder zagen we dat voor de meerderheid van de patiënten (86.9-95.0%) het aantal 
contactmomenten genoeg was. We onderzochten de perceptie van de patiënten ten aanzien van 
hun huisarts en cardioloog en in hoeverre zij verbeteringen in de gezondheidszorg nodig achtten. 
De meeste patiënten (76.7-98.7%) gaven aan dat zowel de communicatievaardigheden als de 
expertise van de cardioloog en de huisarts voldoende waren en verbeteringen in de zorg niet 
nodig. Ten slotte zagen we dat de patiënten die de communicatievaardigheden van de cardioloog 
als onvoldoende beoordeelden vaker behoefte hadden aan meer contact. We concludeerden dat 
er meer aandacht zou moeten zijn voor het belang van goede communicatievaardigheden in de 
klinische praktijk. 
 Om adequate en optimale zorg voor volwassen AHA-patiënten te kunnen leveren is het 
voor zorgverleners en beleidsmakers belangrijk te weten welke patiënten welke zorg gebruiken, 
en in welke mate. Deze informatie stelt ons in staat zorggebruik te voorspellen en op een 
kosteneffectieve manier toe te wijzen. In hoofdstuk 4 en 5 beschreven we de eerste twee studies 
over dit onderwerp bij AHA-patiënten. In hoofdstuk 4 onderzochten we de relatie tussen een Type 
D (‘distressed’) persoonlijkheid en gezondheidszorggebruik. Van de 1109 patiënten die deelnamen, 
werden er 302 geëxcludeerd vanwege ontbrekende gegevens. Uiteindelijk werden daarom 807 
patiënten geïncludeerd in deze cross-sectionele studie. Ongeveer 20% van de patiënten had een 
Type D persoonlijkheid. Onder een Type D persoonlijkheid verstaat men de neiging om negatief 
affect en sociale inhibitie te ervaren. Soortgelijke prevalenties zijn gerapporteerd bij andere 
groepen hartpatiënten en de algemene populatie. Wij vonden in onze AHA-populatie dat Type 
D patiënten een slechtere functionele status en KvL rapporteerden dan patiënten zonder Type 
D persoonlijkheid. Zij maakten echter minder gebruik van de gezondheidszorg. Dit duidt erop 
dat Type D patiënten wellicht terughoudend zijn om contact op te nemen met een zorgverlener 
indien nodig. Hoofdstuk 5 beschreef een longitudinale studie waarin klinische en psychologische 
patiënteigenschappen werden gerelateerd aan gezondheidszorggebruik. Het belangrijkste doel was 
om te onderzoeken in hoeverre psychologische patiënteigenschappen – Type D persoonlijkheid, KvL, 
depressieve symptomen, angst, geluk, optimisme en ziektepercepties – voorspellend waren voor 
gezondheidszorggebruik, terwijl we controleerden voor de complexiteit van de hartafwijking en de 
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functionele status. De ziektepercepties die werden gemeten in deze studie waren de overtuiging 
dat de ziekte een negatieve impact heeft, controleerbaar is, begrijpbaar is, veranderbaar is, en 
negatieve gevoelens tot gevolg heeft. De gegevens van de 845 deelnemende patiënten werden 
gebruikt in deze studie. Resultaten lieten zien dat gezondheidszorggebruik van AHA-patiënten niet 
volledig wordt bepaald door de ziektecomplexiteit of functionele status, maar ook voor een groot 
deel door psychologische eigenschappen. Specifieker, patiënten die meer gezondheidszorggebruik 
rapporteerden hadden geen Type D persoonlijkheid, maar rapporteerden wel een verminderde 
KvL. Bovendien waren zij ervan overtuigd dat hun AHA een negatieve impact op hun leven had 
en dat hun AHA onder controle kon worden gehouden door henzelf of door behandeling. Dit 
suggereert dat artsen zich niet alleen op medische zorg moeten richten, maar zich ook bewust 
moeten zijn dat sommige patiënten naar een psychosociale zorgverlener doorverwezen dienen te 
worden. Verpleegkundig specialisten, maatschappelijk werkers of psychologen kunnen zich dan 
richten op het verbeteren van de KvL van patiënten, het verminderen van de negatieve impact die 
de AHA heeft, en patiënten zelfmanagement-vaardigheden leren. 
 Gedurende het volwassen leven ondergaan patiënten met een AHA verschillende medische 
behandelingen, waarvan een open-hart operatie het meest belastend is. Gezien het complexe 
karakter en de grote impact van een open-hart operatie is het van groot belang dat de zorg van hoge 
kwaliteit is. In hoofdstuk 6 beschreven we de eerste studie naar patiënttevredenheid ten aanzien 
van de zorg die patiënten ontvangen wanneer ze een open-hart operatie ondergaan. Daarbij 
identificeerden we de beste en slechtst beoordeelde aspecten. Specialistisch verpleegkundigen 
kunnen een belangrijke functie vervullen voor patiënten die een open-hart operatie ondergaan 
door hen te informeren over de procedure, aanpassingen in de leefstijl na de operatie en de 
herstelperiode. Daarom onderzochten we tevens of de betrokkenheid van een specialistisch 
verpleegkundige samenging met een hogere mate van patiënttevredenheid. Tussen januari 2010 
en juli 2011 werden 132 opeenvolgende patiënten die in een specialistisch centrum een open-hart 
operatie ondergingen geïdentificeerd. Drie tot zes weken na de operatie werden zij uitgenodigd 
om deel te nemen aan de studie. Een vragenlijst werd opgestuurd naar de patiënt. Daarin werden 
negen aspecten van zorg geëvalueerd door het beantwoorden van individuele items en het geven 
van algemene cijfers (oplopend van 0-10). In totaal stuurden 75 patiënten (response was 56.8%) 
de vragenlijst terug. Over het algemeen waren patiënten tevreden over de ontvangen zorg; cijfers 
liepen uiteen van 6.74 voor “ontslag en nazorg” tot 8.18 voor “medische zorg”. De laagste cijfers 
voor “ontslag en nazorg” geven aan dat hier ruimte voor verbetering is. Specifieker, 20.0% van 
de patiënten was ontevreden over de nazorg geleverd door de chirurg en 21.2% was ontevreden 
over de duidelijkheid van de informatie die de chirurg verstrekte over leefregels. Contact met 
een specialistisch verpleegkundige was gerelateerd aan een hogere mate van patiënttevredenheid 
over de informatie. We zouden dus kunnen concluderen dat patiënten tevreden zijn met de zorg 
rondom hun operatie, maar dat er ruimte is voor verbetering. Die ruimte bestaat met name op 
het gebied van ontslag en nazorg en de duidelijkheid van de informatie die de chirurg verstrekt. 
Specialistisch verpleegkundigen kunnen hiervoor compenseren, aangezien patiënten die begeleid 
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werden door een specialistisch verpleegkundige meer tevreden waren over de ontvangen 
informatie. 

KWALITEIT VAN LEVEN
Het meest onderzochte aspect van KvL is fysiek functioneren. Een graadmeter van fysiek 
functioneren in AHA-patiënten is hun functionele status. In de klinische praktijk wordt de 
functionele status van een patiënt vastgesteld door de cardioloog volgens de ‘New York Heart 
Association (NYHA)’ classificatie. In grootschalig onderzoek waarin patiënten niet op ieder 
meetmoment door een cardioloog kunnen worden gezien, is het voordelig wanneer de functionele 
status door de patiënt zelf kan worden bepaald. Echter, de bruikbaarheid van een dergelijke door 
de patiënt gerapporteerde NYHA klasse is afhankelijk van de mate waarin die overeenkomt met 
de bepaling van de cardioloog. In hoofdstuk 7 beschreven we een studie naar de ontwikkeling en 
toetsing van een dergelijke patiënt-gerapporteerde vragenlijst. In totaal deden 86 opeenvolgende 
volwassen poliklinische patiënten en vier cardiologen mee aan de studie. De patiënten vulden drie 
vragenlijsten in – een op de patiënt gebaseerde vertaling van de NYHA klassen; een zelfontwikkelde 
vragenlijst gebaseerd op de NYHA klassen; en de ‘Specific Activity Scale’ (SAS). Patient-cardioloog 
overeenkomst werd bepaald door het percentage dat overeenkomt en ‘weighted kappa’ 
te berekenen. Aangezien we weten dat comorbiditeit van invloed is op zelfgerapporteerde 
gezondheid, bepaalden we de mate van overeenkomst ook voor mensen zonder comorbiditeit. 
De mate van overeenkomst tussen de cardioloog en de op de patiënt gebaseerde vertaling van 
de NYHA klassen, de zelfontwikkelde vragenlijst gebaseerd op de NYHA klassen en de SAS was 
respectievelijk 75.6% (‘weighted kappa’ is 0.43), 70.6% (‘weighted kappa’ is 0.44), en 74.4% 
(‘weighted kappa’ is 0.28). De op de patiënt gebaseerde vertaling over- en onderschatte de NYHA 
klasse in gelijke mate, terwijl de zelfontwikkelde vragenlijst overschatte en de SAS onderschatte. 
De mate van overeenkomst voor patiënten zonder comorbiditeit was hoger dan die voor de totale 
groep. De op de patiënt gebaseerde vertaling kwam het beste overeen met de cardioloog en over- 
en onderschatte de NYHA klasse in gelijke mate. We bevelen daarom deze vragenlijst aan voor 
gebruik in toekomstig onderzoek. 
 Zelfgerapporteerde gezondheid is de subjectieve bepaling van iemands gezondheidsstatus. 
Deze maat bepaalt in toenemende mate medische beslissingen in de klinische praktijk. Inzicht 
in hoe patiënten hun gezondheid beoordelen is noodzakelijk, in het bijzonder wanneer er een 
discrepantie is tussen de beoordeling van de patiënt en de arts. Deze informatie kan clinici helpen 
in de afweging welke visie belangrijker is voor de besluitvorming. Eerder onderzoek onder AHA-
patiënten laat zien dat de complexiteit van de hartafwijking maar marginaal gerelateerd is aan 
zelfgerapporteerde gezondheid. Variatie in zelfgerapporteerde gezondheid in AHA-patiënten 
is dus het resultaat van andere factoren dan ziektecomplexiteit. In hoofdstuk 8 onderzochten 
we het symptomatologisch profiel van AHA-patiënten en de relatie met zelfgerapporteerde 
gezondheid. Daartoe hebben we een secundaire data analyse gedaan op twee verschillende 
patiënt-steekproeven (629 Belgische en 1109 Nederlandse patiënten). De meest frequent 
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voorkomende symptomen bij AHA-patiënten zijn duizeligheid, hartkloppingen en een verhoogde 
urineafscheiding gedurende de nacht. Bovendien lieten de resultaten zien dat ongemak ten 
gevolge van die symptomen sterker gerelateerd is aan zelfgerapporteerde gezondheid dan alleen 
de aanwezigheid van de symptomen. Deze studie suggereert dat de systematische beoordeling 
van symptomen, vooral het ongemak, essentieel is bij het vaststellen van zelfgerapporteerde 
gezondheid, onafhankelijk van de complexiteit van de hartafwijking. Deze bevinding bevestigt de 
klinische observatie dat er patiënten zijn met een complexe AHA die weinig symptomen ervaren 
en daardoor een betere gezondheid rapporteren dan patiënten met een simpele AHA die veel 
symptomen ervaren. 
  Ondanks verbeterde medische behandelingen ervaren veel patiënten restlaesies die 
kunnen leiden tot een verminderde KvL. Om de KvL van patiënten te verbeteren is kennis van 
veranderbare determinanten essentieel. In hoofdstuk 9 en 10 beschreven we twee longitudinale 
studies die gebruik maakten van de gegevens van de 845 deelnemende patiënten. In hoofdstuk 
9 onderzochten we de voorspellende waarde van negatief affect (depressieve symptomen en 
angst) en positief affect (geluk en optimisme) voor de KvL twee jaar later. Resultaten lieten zien 
dat veel depressieve symptomen en hoge angstscores gerelateerd waren aan een slechte mentale 
en fysieke KvL. Tevens rapporteerden patiënten die veel depressieve symptomen ervaarden en 
daarnaast hoog scoorden op geluk een betere mentale KvL dan patiënten met veel depressieve 
symptomen maar een lage score op geluk. Gevoelens van geluk lijken dus te functioneren als een 
buffer voor het negatieve effect dat depressieve symptomen hebben op mentale KvL. Mentale 
KvL van AHA-patiënten kan dus verbeterd worden via een tweesporenbeleid; verminderen van 
negatief affect en versterken van positief affect. In hoofdstuk 10 onderzochten we de afzonderlijke 
voorspellende waarde van ziektepercepties voor de KvL twee jaar later. Bovendien vergeleken we de 
ziektepercepties van AHA-patiënten met die van patiënten met cystische fibrose, diabetes mellitus 
en astma. Tenslotte onderzochten we de relatie tussen patiënteigenschappen en ziektepercepties. 
We vonden dat AHA-patiënten goede ziektepercepties hebben in vergelijking met patiënten 
met andere aandoeningen. Bij AHA-patiënten is een complex defect en een slechte functionele 
status gerelateerd aan negatieve ziektepercepties. Negatieve ziektepercepties zijn op hun beurt 
weer voorspellend voor toekomstige KvL, onafhankelijk van ziektecomplexiteit of functionele 
status. Specifieker lieten de resultaten zien dat patiënten die een slechte KvL rapporteerden een 
sterke overtuiging hadden dat de ziekte een negatieve impact heeft; een zwakke overtuiging dat 
zij een goed begrip hadden en dat de ziekte kon worden gecontroleerd door behandeling; en 
een sterke overtuiging dat de ziekte veranderbaar is en negatieve gevoelens veroorzaakt. Het 
vergroten van de kennis die patiënten hebben ten aanzien van hun ziekte en hen informeren over 
behandelingsmogelijkheden zijn wellicht mogelijkheden om de KvL van patiënten te verbeteren. 

BIOLOGISCHE ‘PATHWAYS’
In het algemeen heeft onderzoek laten zien dat patiënteigenschappen, zoals leeftijd, geslacht, 
ras en psychologische factoren zoals, stemming en percepties, de KvL van patiënten beïnvloeden. 
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Er is echter een grote variatie tussen individuen die niet te verklaren is door deze factoren. Dit 
suggereert dat er intrinsieke factoren, zoals een individuele genetische predispositie, bijdragen 
aan de perceptie van welzijn. In hoofdstuk 11 onderzochten we of genetische variabiliteit 
en activiteit bijdragen aan de KvL van patiënten met Marfan syndroom (MFS), een genetische 
aandoening aan het bindweefsel. Eén van de belangrijkste kenmerken van MFS is de aangeboren 
hartafwijking; verwijding van de aorta. Een tweede doel van deze studie was het exploreren van 
de KvL van MFS-patiënten en de mate waarin die wordt beïnvloed door ernst van de ziekte. Onder 
121 MFS-patiënten werden patiënteigenschappen (demografische gegevens en MFS-gerelateerde 
symptomen) en KvL gemeten. Daarnaast waren ‘transcriptome wide gene expressie’ en 484 ‘Single 
Nucleotide Polymorphysms (SNPs)’ in cytokine genen beschikbaar. Resultaten lieten zien dat de 
fysieke KvL van patiënten verminderd was en zwak gerelateerd aan leeftijd en scoliose, terwijl 
de mentale KvL normaal was. Resultaten van de ‘genome wide expressie’ studie lieten zien dat 
patiënten met een lagere mentale KvL hogere expressie waarden hadden van de CXCL9, CXCL11 
en IFNA6 cytokine gerelateerde genen. Bovendien vonden we een verband tussen mentale KvL en 
een SNPs-cluster in het IL4R gen. Alhoewel mentale KvL over het algemeen normaal was, had meer 
dan 10% van de patiënten een lage score. Post-hoc analyses van de systemische inflammatoire 
mediatoren lieten zien dat patiënten met de laagste KvL scores de hoogste CCL11 cytokine 
waardes hadden. Wij concludeerden daarom dat variatie in het cytokine genetische ‘pathway’ en 
de activiteit ervan gerelateerd zijn aan KvL. Deze informatie zal ons mogelijk in staat stellen om 
patiënten die gevoelig zijn voor een verminderde KvL te identificeren en uiteindelijk te behandelen.
 In hoofdstuk 12 beschreven we in een brief aan de editor dat depressieve AHA-patiënten 
mogelijk risico lopen om hartfalen te ontwikkelen door een immunologisch proces. Wij pleitten 
voor het in ogenschouw nemen van andere factoren zoals comorbide depressie naast de AHA 
anatomie en fysiologie bij risico categorisatie voor hartfalen in AHA-patiënten. Bovendien pleitten 
we voor toekomstig onderzoek gericht op het relateren van immunologische factoren aan 
depressie en de voorspellende waarde van beide voor toekomstig hartfalen. 
 Ten slotte bespraken we in hoofdstuk 13 toekomstige uitdagingen voor het bieden van 
adequate zorg aan volwassenen met een AHA. Wij maakten onderscheid tussen drie groepen die 
ongeschikte zorg kregen: (1) patiënten die geen zorg meer ontvangen, (2) patiënten die minder 
en (3) patiënten die meer zorg gebruiken dan nodig gezien hun klinische status. We beschreven 
dat op dit moment 32 tot 61 procent van de patiënten geen zorg meer ontvangen. Aan de hand 
van pro-actieve zoekacties dienen zij te worden teruggevonden. De bestaande empirische studies 
naar factoren die gezondheidszorggebruik bepalen (hoofdstuk 4 en 5 van dit proefschrift) werden 
bediscussieerd. Zoals eerder beschreven vonden we ten eerste dat patiënten met een Type D 
persoonlijkheid minder zorg gebruikten dan nodig gezien hun functionele status. Ten tweede, 
onafhankelijk van ziektecomplexiteit en functionele status, waren een slechte KvL en negatieve 
ziektepercepties verantwoordelijk voor meer gezondheidszorggebruik. Beide studies suggereren 
dat een verwijzing naar een psychosociale zorgverlener waarschijnlijk geschikter en effectiever 
is voor deze patiënten. Aangezien er maar twee studies zijn uitgevoerd is aanvullend onderzoek 
naar ten minste de volgende onderwerpen nodig: de omvang van het probleem, door te bepalen 
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hoeveel mensen ongeschikte zorg krijgen; determinanten van gezondheidszorggebruik; het 
patiëntperspectief ten aanzien van de huidige gezondheidszorg; en de behoefte en behandel-
voorkeuren van patiënten. 

De ‘take home messages’ uit dit proefschrift staan hieronder vermeld. 

Take home messages

• Patiënten gebruiken zorg van verschillende zorgverleners en beoordelen zowel het aantal 
als de kwaliteit van de contacten als voldoende. Hoofdstuk 3

• Patiënten met een Type D persoonlijkheid rapporteren een slechtere functionele status en 
kwaliteit van leven dan niet-Type D patiënten, maar gebruiken minder gezondheidszorg. 
Hoofdstuk 4

• Gezondheidszorggebruik wordt niet volledig bepaald door de complexiteit van de 
hartafwijking of functionele status, maar voor een groot deel door psychologische 
eigenschappen – namelijk: Type D persoonlijkheid, kwaliteit van leven, en de overtuiging 
dat hun aangeboren hartafwijking een ernstige impact heeft en door henzelf of behandeling 
gecontroleerd kan worden. Hoofdstuk 5

• Patiënten zijn tevreden met de zorg die zij rondom hun open-hart operatie ontvangen, 
hoewel er ruimte voor verbetering is, in het bijzonder tijdens het ontslag en de nazorg, 
en wat betreft de duidelijkheid van de door de chirurg verstrekte informatie. Patiënten 
die worden begeleid door een specialistisch verpleegkundige zijn meer tevreden met de 
ontvangen informatie. Hoofdstuk 6

• De op de patiënt gebaseerde vertaling van de ‘New York Heart Association’ classificatie 
had de hoogste patiënt-cardioloog overeenkomst en kan daarom in toekomstig onderzoek 
worden gebruikt. Hoofdstuk 7

• Ongemak als gevolg van symptomen is sterker gerelateerd aan zelfgerapporteerde 
gezondheid dan de symptomen op zich. Hoofdstuk 8

• Geluk functioneert als buffer voor het negatieve effect dat depressieve symptomen hebben 
op mentale kwaliteit van leven. Hoofdstuk 9

• Negatieve ziektepercepties zijn voorspellend voor toekomstige kwaliteit van leven, 
onafhankelijk van ziektecomplexiteit en functionele status. Hoofdstuk 10

• Variatie in het cytokine genetische ‘pathway’ en de activiteit daarvan is gerelateerd aan 
mentale kwaliteit van leven. Hoofdstuk 11

• Patiënten die zich depressief voelen lopen mogelijk risico op het ontwikkelen van hartfalen 
door een immunologisch proces. Hoofdstuk 12


