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Dutch summary (Nederlandse samenvatting)

A

DUTCH SUMMARY (NEDERLANDSE SAMENVATTING)

In hoofdstuk één worden de achtergrond en rationale van dit proefschrift toegelicht. 

Nederland is wereldwijd een van de koplopers in internettoegang en -gebruik. De grote 

beschikbaarheid van internet voor alle leeftijdsgroepen van verschillende opleidingsniveaus 

biedt de mogelijkheid tot het leveren van (preventieve) gezondheidszorg op afstand, ook wel 

aangeduid met de term eHealth. Hiermee kan een groot gedeelte van de (zorgafhankelijke) 

populatie bereikt worden. Ook andere landen, met name in Europa, volgen snel in deze 

ontwikkeling van  internettoegang en -gebruik. Dit biedt de mogelijkheid voor het 

ontwikkelen van gevalideerde eHealth interventies die gebruikt kunnen worden om het 

risico op ernstige aandoeningen zoals dementie en hart- en vaatziekten te verminderen of 

zelfs te voorkomen. 

Het doel van dit proefschrift is om inzicht te geven in de mogelijkheden van cardiovasculaire 

preventie via eHealth en mHealth en tevens verschillende manieren van management 

en beoordeling van cognitie weer te geven. Dit proefschrift is verdeeld in twee delen: (1) 

eHealth in het kader van cardiovasculair risico management en (2) beoordeling van risico en 

risicomanagement ten aanzien van cognitieve achteruitgang. Beide delen en daarmee ook de 

afzonderlijke hoofdstukken hebben een verband met ten minste twee van de volgende vier 

thema’s: eHealth, cardiovasculair risicomanagement, ouderen en cognitie.

DEEL I EHEALTH IN CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT

In hoofdstuk twee van dit proefschrift beschrijven we het uitgebreide, intensieve en 

tijdrovende proces van de ontwikkeling van een internet platform voor de preventie van 

cardiovasculaire ziekten bij ouderen. Er wordt een overzicht  gegeven, vanaf de eerste 

gedachten in vijf fases leidend tot het uiteindelijke eindproduct. Fase één betreft het 

conceptuele raamwerk, waarin we beschrijven dat voorafgaand aan de ontwikkeling 

van een internet platform uitgebreid literatuuronderzoek nodig is als fundament. Uit dit 

literatuuronderzoek blijkt dat een gecombineerde aanpak van puur digitaal, geautomatiseerd 

contact ondersteund door menselijk contact het beste werkt bij het motiveren tot 

leefstijlaanpassingen. Fase twee beschrijft het platformconcept en het functionele ontwerp. 

In deze fase brachten we de drie belangrijkste partijen samen (eindgebruikers (ouderen), 

wetenschappers uit de gezondheidszorg en softwareontwikkelaars) om zo goed mogelijk 

behoeften en mogelijkheden van het platform op elkaar af te stemmen. Het is cruciaal om 

de eindgebruikers te begrijpen: wat verwacht men van een dergelijk platform, wat motiveert 
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gebruikers en hoe gaan zij om met de computer en het internet. De softwareontwikkelaars 

zorgen voor de benodigde technologie en de wetenschappers ontwikkelen het onderzoek om 

de effectiviteit van een dergelijk platform te testen. Fase drie beschrijft het daadwerkelijke 

bouwen van het platform tegelijkertijd met het creëren van de inhoud, gebaseerd op de meest 

recente literatuur en internationale richtlijnen. In fase vier, de test- en evaluatiefase, laten we 

de resultaten van de internationale pilot studie zien gebaseerd op 41 ‘proef’-gebruikers uit 

verschillende landen. Fase vijf verwijst naar het platform als eindproduct, klaar om te testen 

in een gecontroleerd, gerandomiseerd onderzoek (omschreven in hoofdstuk drie).

In hoofdstuk drie wordt de rationale en het ontwerp van de HATICE studie beschreven 

(Healthy Ageing Through Internet Counselling in the Elderly – gezond oud worden door 

begeleiding via internet voor ouderen). De HATICE studie is een pragmatische, prospectieve, 

gerandomiseerde, open-label studie met een geblindeerde eindpuntmeting. De studie 

wordt uitgevoerd in Nederland, Finland en Frankrijk in meerdere centra, met 18 maanden 

interventie en vervolg. Deze studie is geïnitieerd door onderzoekers van drie verschillende 

Europese studiegroepen, allen gespecialiseerd en ervaren in grote klinische dementie 

preventie studies (preDIVA, FINGER en MAPT). Deze ervaringen zijn vertaald in de 

ontwikkeling van een interactief internet platform, zoals beschreven in hoofdstuk twee, dat 

getest wordt in deze gerandomiseerde studie. Het platform is ontwikkeld om zelfmanagement 

van de cardiovasculaire risicofactoren in ouderen te optimaliseren. Het doel van de studie 

is om te onderzoeken of het interactieve HATICE internet platform - dat ondersteund 

wordt door coaches - het cardiovasculaire risicoprofiel kan verbeteren om uiteindelijk zo 

het risico op cardiovasculaire ziekten en cognitieve achteruitgang te verminderen. In 14 

maanden werden in de drie deelnemende landen 2725 deelnemers van 65 jaar en ouder met 

minstens twee cardiovasculaire risicofactoren of een manifeste cardiovasculaire ziekte bereid 

gevonden om aan de studie deel te nemen. Deze doelgroep voor primaire en secundaire 

cardiovasculaire preventie via internet werd zeer bewust gekozen, aangezien dit een 

doelgroep is die in onderzoek veelal miskend wordt, terwijl deze groep ouderen wel goed 

van cardiovasculaire preventie zou kunnen profiteren. De primaire uitkomstmaat van deze 

studie is een samengestelde score gebaseerd op het verschil in systolische bloeddruk, lage-

densiteit-lipoproteïne (LDL) cholesterol en body mass index (BMI) tussen het begin van de 

studie en na 18 maanden. Dit zijn drie cardiovasculaire risicofactoren die niet beïnvloedbaar 

zijn door selectieve onder- of overrapportage. In aanvulling op klinische uitkomstmaten zoals 

cardiovasculaire ziekten en cognitieve achteruitgang, is de kosteneffectiviteit een belangrijke 

secundaire uitkomstmaat en cruciaal in de snelle ontwikkeling van eHealth. Naar verwachting 

zullen begin 2018 alle metingen kunnen worden afgerond.
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A

DEEL II BEOORDELING VAN RISICO EN RISICOMANAGEMENT OM 
COGNITIEVE ACHTERUITGANG TE VOORKOMEN

In hoofdstuk vier presenteren we de resultaten van de onderzochte cognitieve testen uit de 

iVitality studie. We laten zien dat het technisch mogelijk is om herhaald cognitieve testen uit te 

voeren op een smartphone (een mobiele telefoon met uitgebreide computermogelijkheden). 

Tevens wordt er door de deelnemers met een licht verhoogd risico op dementie (gebaseerd 

op het feit dat bij ten minste één ouder de diagnose dementie werd gesteld) redelijk trouw 

gehoor gegeven aan de volgens het studieprotocol voorgeschreven timing van de testen. 

We hebben verschillende cognitieve testen op de smartphone gebruikt die gebaseerd zijn op 

conventionele, gevalideerde, ‘pen en papier’ neuropsychologische testen. Het is een uitdaging 

om cognitieve testen voor de smartphone te maken die precies hetzelfde cognitieve domein 

meten en die goed vergelijkbaar zijn met de gevalideerde conventionele test. De relatieve 

validiteit van sommige onderzochte cognitieve smartphone testen was matig in vergelijking 

met de conventionele testen. Echter, de resultaten van de deelnemers verbeterden naarmate 

ze de testen vaker uitvoerden en dit verbeterde tevens de relatieve validiteit. De verbetering 

in resultaten kwam voornamelijk door technische moeilijkheden die overwonnen moesten 

worden en waarschijnlijk niet door een leereffect. We concluderen in dit hoofdstuk dat 

cognitieve testen uitgevoerd op de smartphone veelbelovend zijn voor moderne grootschalige 

dataverzameling in grote toekomstige populatiestudies.

In hoofdstuk vijf presenteren we de aanvullende voorspellende waarde van een 

neuropsychologische test van het visuele geheugen (Visuele Associatie Test, VAT) na het 

uitvoeren van een bekend cognitief screenings instrument (Mini Mental State Examination, 

MMSE). De data gebruikt voor dit onderzoek komt van de preDIVA studie (Prevention of 

Dementia by Intensive Vascular Care – preventie van dementie door intensieve vasculaire 

zorg). PreDIVA is een grote gerandomiseerde, gecontroleerde studie onder thuiswonende 

ouderen (70-78 jaar aan de start van het onderzoek) om door middel van intensieve vasculaire 

zorg uitgevoerd in de huisartspraktijk, dementie te voorkomen of uit te stellen. Voor de studie 

die wordt beschreven in dit hoofdstuk, hebben we de deelnemers van preDIVA als cohort 

beschouwd (N=2690). We hebben onderzocht of de score van de VAT de voorspellende 

waarde verbetert voor het ontwikkelen van dementie in de komende 4-6 jaar voor degenen 

bij wie de MMSE score daalde in de eerste twee jaar van de studie. In totaal ontwikkelden 157 

van de 2690 (5.8%) geïncludeerde deelnemers dementie. Een daling van twee of meer punten 

op de MMSE score over twee jaar tijd was geassocieerd met een odds ratio van 3.55 (95% 

betrouwbaarheidsinterval (BI) 2.5-5.0) op het ontwikkelen van dementie in de toekomst. Een 
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opvallende bevinding was dat deelnemers met een daling van twee of meer punten op de 

MMSE score over twee jaar tijd gecombineerd met een suboptimale score op de VAT (5 

punten of minder) een odds ratio hadden van 9.55 (95% BI 5.9-15.4) op het ontwikkelen van 

dementie in de toekomst. Deelnemers met een vergelijkbare daling van de MMSE score en 

de maximale score op de VAT (6 punten) hadden een odds ratio van 3.61 (95% BI 2.1-6.3) 

op het ontwikkelen van dementie in de toekomst. Hieruit blijkt dat een korte en eenvoudige 

test zoals de VAT een substantiële toegevoegde waarde kan hebben bij het onderscheiden van 

ouderen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van dementie.

Hoge bloeddruk (hypertensie) is een van de belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen 

van cardiovasculaire ziekten, maar ook voor het ontwikkelen van dementie. Sommigen 

vrezen dat een bloeddrukverlaging kan leiden tot cerebrale hypoperfusie en daarmee 

het risico op dementie juist kan verhogen. Dit wordt in de literatuur tevens ondersteund 

door observationele data die een verhoogd risico op dementie laten zien bij mensen met 

een lage bloeddruk. Om de hypothese te testen dat een lage bloeddruk door gebruik van 

antihypertensiva cognitieve functies nadelig beïnvloedt, hebben we in hoofdstuk zes de 

literatuur systematisch onderzocht met betrekking tot de effecten van het stoppen van ten 

minste één antihypertensivum op de incidentie van dementie en cognitieve achteruitgang. 

Helaas is kwalitatief hoogwaardig onderzoek naar dit onderwerp schaars en konden wij 

slechts twee studies includeren in deze Cochrane review. Geen van deze twee studies hebben 

het nieuw voorkomen van dementie in de eigen studiepopulatie onderzocht, dus wij konden 

geen conclusies trekken over het effect op het ontwikkelen van dementie. Cognitie werd in 

de beide studies op zeer verschillende manieren gemeten, wat een meta-analyse onmogelijk 

maakte. Het stoppen van antihypertensieve medicatie had echter in de afzonderlijke studies 

geen significant effect op de cognitie.

In hoofdstuk zeven worden de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift samengevat 

en bediscussieerd in de context van de meest recente wetenschappelijke literatuur en de 

implicaties voor toekomstig onderzoek worden uiteengezet.
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Toen ik in november 2013 een onverwacht mailtje van Edo Richard kreeg over een mogelijk 

promotietraject in het AMC had ik nooit kunnen denken dat ik drieënhalf jaar later mijn 

proefschrift zou verdedigen. Vele hoogtepunten, maar zeker ook dieptepunten hebben dit 

promotietraject gekenmerkt. Promoveren was voor mij de methode om mijzelf en anderen 

nog beter te leren kennen. Dat mijn promotietraject uiteindelijk tot een opleidingsplaats in 

het AMC heeft mogen leiden is de kers op de taart. Naast het mooiste, liefste en leukste 

nieuwe kersje in mijn leven dan…. 

Allereerst wil ik alle deelnemers van HATICE, preDIVA en iVitality bedanken voor deelname 

aan het wetenschappelijk onderzoek. Zonder deelnemers geen data en zonder data geen 

promotie. Zeker op oudere leeftijd deelnemen kan soms een hele opgave zijn, maar gelukkig 

is die bereidwilligheid er voor deze studies genoeg geweest.

Beste prof. dr. van Gool, beste Pim, ik heb het altijd een eer gevonden dat jij mijn promotor 

bent. Ik kende je al als docent tijdens mijn studie, maar ik had nooit kunnen weten dat je als 

wetenschapper en mijn begeleider een nog beter voorbeeld bent. Zo’n goed oog voor detail 

en werken in een tempo waar menig mens het nakijken van heeft. Als echte mensenkenner 

weet jij altijd precies wie wat nodig heeft en heb je mij zeker in het laatste jaar enorm gesteund 

in het promoveren. Dank voor al je pijlsnelle no-nonsense feedback en je mooie kijk op het 

leven.

Beste dr. E. Richard, beste Edo, wat heb ik veel van jou geleerd! Ik denk dat met name je immer 

positieve houding het beste voorbeeld was dat ik had kunnen krijgen. Altijd opbouwend 

commentaar en kritiek altijd gesandwitcht tussen twee positieve opmerkingen. Ook je harde 

werken zonder klagen heb ik altijd als mooi voorbeeld ervaren. Het feit dat je na ruim een 

half jaar sinds de start van mijn promotie naar Nijmegen ging kwam als een schok, maar heeft 

uiteindelijk heel goed uitgepakt, ik werd zelfstandiger zonder het idee te hebben dat ik er 

alleen voor stond. Heel erg bedankt voor deze mooie tijd.

Beste dr. E.P. Moll van Charante, beste Eric, in mijn promotietraject stond jij altijd iets meer 

op de achtergrond, maar je had precies op de juiste momenten de goede opmerkingen en de 

nodige nuchterheid. Je gaf mij het gevoel dat ik altijd bij je aan kon kloppen. Je blik als huisarts 

tussen al dat neurologen geweld was heel verhelderend en ook jouw positieve houding heb ik 

als een mooi voorbeeld ervaren.
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Overige leden van de promotiecommissie: Beste prof. dr. Stam, ook onze eerste kennismaking 

gaat terug naar mijn geneeskunde studie, waar u mijn mentor was in het tweede jaar. Met 

veel humor, doch ook erg serieus heeft u toen bij mij het enthousiasme voor de neurologie 

aangewakkerd. Beste prof. dr. Schmand, dank voor al uw neuropsychologische adviezen voor 

de HATICE studie en het benoemen van de juiste kritische punten bij iVitality. Beste prof. 

dr. van Weert, na een presentatie van u gezien te hebben bij de huisartsgeneeskunde, wist ik 

dat ik u heel graag in mijn commissie zou willen hebben. Dezelfde interesses in onderzoek, 

maar toch van een heel andere kant bekeken vormde voor mij een bron van inspiratie. Beste 

prof. dr. Jaspers en prof. dr. Chavannes, wij hebben nog niet eerder in het echt kennis mogen 

maken, maar dat zal tijdens de verdediging helemaal goed komen. Allen heel hartelijk dank 

voor het plaatsnemen in mijn promotiecommissie. 

Lieve Cathrien en Tessa, mijn promotie was niet hetzelfde geweest zonder jullie aan mijn 

zijde. Cathrien, jij was al een jaar met HATICE bezig toen ik erbij kwam en voor mijn gevoel 

wist je werkelijk alles. In veel opzichten zijn we tegenpolen, maar wel op een manier waarin 

we elkaar konden versterken. Ik heb van jou geleerd iets minder impulsief te zijn en altijd van 

het goede in de mens uit te gaan. Ik kon mij dan ook niet anders bedenken dan jou als mijn 

paranimf te vragen. Tessa, toen jij een jaar na mij het team kwam versterken leek het net of je 

er altijd al bij zat. Wij drieën voelden elkaar goed aan en ondanks dat je deels in Nijmegen zat 

was je altijd bereikbaar en werden “kleine” HATICE problemen binnen no time opgelost. Hoe 

lastig ik het ook vond om wat minder voor HATICE te doen, ik wist zeker dat het onderzoek 

bij jou in hele goede handen was.

Beste Marieke en Lennard, dank voor de leuke samenwerking en jullie goede statistische tips. 

De gezellige koffie-momenten in de ochtend en jullie altijd attente houding (er werd door 

jullie nooit een verjaardag vergeten!) zorgden voor een mooie aanvulling binnen het team.

Ook wil ik de rest van het HATICE team, de coaches, Carin, Marije, Suzanne en Charlotte 

ontzettend bedanken voor al jullie inzet tijdens de afgelopen jaren. Zonder jullie was HATICE 

nooit zo’n succes geweest. 

Dear members of the HATICE consortium, it was an honour working with you. Thank you 

for the opportunity to perform such a great trial together. 

Dear Terry, Jenni and Sue, thank you for the wonderful experience of writing a Cochrane 

review together. It was so nice to finally meet each other in Oxford and even dance together! 
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Beste Simon, Liselotte en Ricardo, dank dat ik tijdelijk deel heb mogen uitmaken van het 

iVitality team. Mede dankzij jullie is het zo’n leuk artikel geworden en ligt er nog een mooie 

toekomst voor de smartphone in de wetenschappelijke wereld in het verschiet!

Beste Lisa, Jan Willem, Suzanne en Emma, als goed geolied preDIVA team dienden jullie als 

voorbeeld voor HATICE. De passie voor het onderzoek straalt van jullie af en daar zijn al vele 

mooie artikelen uit voort gekomen. De promovendi-overleggen op vrijdag waren fantastisch 

om met jullie samen te brainstormen. 

Beste kamergenootjes van H2-235 (Cathrien, Tessa, Dunja, Emma, Rosanne, Max, Lisa, Jan 

Willem, Inge, Willeke, Evelien, Gwen, Lennard, Johan), in de afgelopen jaren in verschillende 

formaties in ons hok gezeten, maar altijd heel gezellig, misschien soms wel iets te gezellig. De 

kameruitjes waren echt top en de koffie breaks vaak hoog nodig. Zelfs de hell week heeft mijn 

promotie nog een zetje kunnen geven. Bedankt voor al jullie gezelligheid en het fungeren als 

klankbord als er weer eens een hoogte- of dieptepunt was.

Beste collega’s van de (onderzoeks)afdeling neurologie, dankjewel voor de goede sfeer op de 

afdeling, de gezellige lunches, de leuke assistentenweekenden en de goede gesprekken vaak 

spontaan in de gang.

Lieve geneeskunde meiden, vanaf het eerste jaar al een leuke klik en sindsdien al vele gezellige 

etentjes met de meest culinaire uitspattingen. Inmiddels allemaal naar een ander specialisme 

uitgewaaierd, maar nog steeds even geïnteresseerd in elkaars leven.

Lieve Jelle en Myrthe, wat begon als een mooie vriendschap tussen de mannen is inmiddels 

uitgegroeid tot een waardevolle band tussen ons vieren. De vele etentjes en borrels droegen 

vaak bij aan het loslaten van werk, alhoewel het ook regelmatig onderwerp van gesprek is. 

Jullie vriendschap is ontzettend belangrijk voor mij en ik hoop dat die ook nog lang zal blijven 

bestaan. Dankjewel dat jullie mij altijd gesteund hebben in het bewandelen van mijn carrière 

op deze manier.

Lieve Mariah, Mariek, Cad, Lies en Aaf, mijn vriendinnetjes voor het leven. In de afgelopen 

12 jaar al zo veel meegemaakt, iets wat mij mede gemaakt heeft tot wie ik nu ben. Alle etentjes, 

borrels en tripjes konden mij altijd helemaal los maken van de drukke medische wereld. 

Dankjewel dat ik bij jullie altijd mezelf kan zijn en dat jullie altijd geïnteresseerd blijven in 

wat ik doe.
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Lieve Hans, Anita, Annemijn, Cathelijn en Jarro, met zo’n ambitieuze schoonfamilie in het 

medische circuit was het voor mij altijd heel fijn om even over de kleine dingen te kunnen 

sparren en over de grote dingen mijn hart te kunnen luchten. Zo leuk om twee schoonzussen 

te hebben die in hetzelfde schuitje zitten en precies begrijpen hoe het zit. Ieder ons eigen 

specialisme waar we ontzettend trots op zijn en eindeloos over kunnen praten (sorry Maarten 

en Jarro…). Dank voor alle steun!

Lieve Andrea, wat een eer om jou naast mijn zijde te hebben tijdens mijn verdediging. Een 

vriendschap die met het jaar sterker lijkt te worden en zowel privé als op werk fantastisch is. 

Wellicht iets te vaak koffie gedronken in het AMC, maar ach, die promoties zijn er toch nog 

best snel doorheen gekomen. Dankjewel dat je zo’n goed voorbeeld voor mij bent!

Lieve Robbert, ‘grote’ broer, sinds jij in Amsterdam woont hebben wij weer veel meer contact 

en dat vind ik zo fijn. Al zijn we nog zo verschillend, we kennen en begrijpen elkaar als geen 

ander. Jij laat mij realiseren dat er soms belangrijkere dingen in het leven zijn dan werk. 

Dankjewel daarvoor!

Lieve pap en mam, jullie staan altijd voor mij klaar en steunen mij in alles wat ik doe. Altijd 

bereikbaar en altijd vol vertrouwen, maar gelukkig ook vaak met een eerlijke kritische blik. 

Ik hoop dat ik mijn gezin net zo veel warmte en liefde kan geven zoals jullie dat mij gegeven 

hebben. Dank voor alles.

Liefste Maarten Jan, you’re the one for me, for me, formidable. Zonder jou was ik nooit zo 

ver gekomen. Jij kent mij door en door en weet wanneer je mij mijn gang kan laten gaan 

en wanneer je aan de rem moet trekken. Het afgelopen jaar was voor jou niet makkelijk, 

aangezien ik zowel als eerstejaars neurologie assistent was begonnen, mijn promotie aan het 

afronden was en ook nog eens zwanger was, maar nooit heb ik je horen klagen en altijd stond 

mijn bordje eten ’s avonds klaar. Je bent de leukste, liefste en mooiste man die ik mij kan 

wensen. Samen met ons kleine wondertje Jonathan hoop ik nog heel lang mijn leven met jou 

te mogen delen.
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