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NEDERLANDSE SAMENVATTING 

Dit proefschrift gaat over mensen die op jonge leeftijd hart- en vaatziekten krijgen. Met hart- en 
vaatziekten bedoelen we hartinfarcten, beroertes en vernauwde bloedvaten in de benen. 
Wanneer dit op jonge leeftijd voorkomt noemen we dit ook wel premature hart- en vaatziekten. 
In dit proefschrift wordt tevens ingegaan op de betekenis en gevolgen als er meerdere mensen 
in een familie hart- en vaatziekten krijgen op jonge leeftijd, waarbij je ook wel spreekt van een 
familieanamnese voor premature hart- en vaatziekten. In dit proefschrift beantwoorden we drie 
hoofdvragen: 

Hebben patiënten met premature hart- en vaatziekten of premature hartinfarcten én een 
familieanamnese voor premature hart- en vaatziekten een grotere kans om nogmaals hart- 
en vaatziekten te krijgen? 
Hebben mensen met een familieanamnese voor premature hartinfarcten meer 
aderverkalking en slechter functionerende vaten dan mensen zonder een familieanamnese? 
Kunnen we de calciumscore gebruiken in families met premature hartinfarcten om hun risico 
beter in te schatten? 

Deel I: Het effect van familieanamnese op hart- en vaatziekten 

Hoofdstuk 1 geeft een inleiding op dit proefschrift. Eerst worden de belangrijkste risicofactoren 
voor hart- en vaatziekten beschreven en wordt ingegaan hoe vaak het voorkomt. Hierna volgt 
een korte discussie over de verschillen tussen premature hart- en vaatziekten en hart- en 
vaatziekten op oudere leeftijd. Ten slotte wordt het belang van een familieanamnese voor 
premature hart- en vaatziekten en hartinfarcten besproken in het voorspellen van toekomstige 
hart- en vaatziekten. 

In hoofdstuk 2 geven we een overzicht van studies die eerder zijn gedaan, die het risico op 
toekomstige hart- en vaatziekten hebben bepaald aan de hand van verschillende leeftijdscriteria 
voor een familieanamnese voor premature hartinfarcten. Door in verschillende 
wetenschappelijke databases te zoeken, hebben we 15 studies gevonden die hier naar keken. 
We zagen dat hoe jonger de familieleden van de onderzochte personen een hartinfarct kregen, 
hoe groter de kans op hart- en vaatziekten was in deze personen. Als dit voor het 50e levensjaar
gebeurde, was de kans op een hart- en vaatziekte ongeveer vier keer zo groot. Ondanks dat het 
risico dus lager was wanneer de familieleden ouder waren ten tijde van hun hartinfarct (70 jaar), 
bleef het risico ook voor deze mensen ongeveer twee keer verhoogd. Er ontbreekt één 
belangrijk gegeven in deze studies: er zijn geen gegevens bekend over het risico van personen 
die familieleden hebben die voor het 45e jaar een hartinfarct krijgen. Dat komt omdat dit niet
vaak voorkomt. We weten niet wat dit in de praktijk betekent voor het inschatten van het risico 
bij familieleden van patiënten met een hartinfarct op, bijvoorbeeld, hun 30e jaar. Wij zouden 
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graag zien dat de beperkte gegevens van deze jonge groep beschikbaar komt en zo 
samengevoegd kan worden. Wellicht kan er dan wel een goede analyse worden gedaan. 
Verder hebben we gekeken naar verschillende definities van een “familieanamnese voor 
premature hartinfarcten” die gebruikt worden in de literatuur en in richtlijnen voor artsen. We 
vonden dat er twee definities worden gebruikt, namelijk als er één of meer familieleden zijn met 
een hartinfarct voor het 60e jaar, of als er één of meer mannelijke familieleden zijn met een
hartinfarct voor het 55e jaar en vrouwelijke familieleden onder het 65e jaar. Deze beide definities
zorgen ongeveer voor een twee keer zo grote kans op hart- en vaatziekten. Men kan stellen dat 
het niet erg is dat er verschillende definities worden gebruikt voor een familieanamnese, maar 
het gevaar hiervan is dat dit tot verwarring leidt bij artsen. Hierdoor wordt het effect van een 
familieanamnese onderschat bij het bepalen van een risico op hartinfarcten.  

Hoofdstuk 3 beschrijft een studie met 275 patiënten met premature hart- en vaatziekten. 
Premature hart- en vaatziekten en hart- en vaatziekten op oudere leeftijd verschillen vaak in 
bijdrage van risicofactoren en de uiting van de ziekte. Daarom kunnen andere - erfelijke - 
factoren een rol spelen bij deze jonge patiënten. Nu krijgen oude en jonge patiënten dezelfde 
medicijnen, waardoor de medicijnen voor de jonge groep mogelijk niet genoeg werken omdat 
de ziekte anders is in deze groep. 
Daarom hebben we gekeken of er een verschil is tussen de kans op een tweede hart- en 
vaatziekte bij patiënten mét en zonder familieanamnese voor premature hart- en vaatziekten. In 
deze studie hebben we de grens gelegd bij het optreden van hart- en vaatziekten voor het 51e

jaar in mannen en voor het 56e jaar in vrouwen. Alle patiënten kregen in dit onderzoek dezelfde 
behandeling met medicijnen voor hun hart- en vaatziekte. 
Het blijkt dat patiënten met een familieanamnese voor premature hart- en vaatziekten 30% 
meer kans hebben op een tweede hart- en vaatziekte, vergeleken met de patiënten zonder 
familieanamnese. De huidige medicijnen beschermen deze jonge patiënten blijkbaar niet genoeg 
tegen het krijgen van nog meer hart- en vaatziekten. Dit wijst erop dat bij de jonge patiënten 
andere mechanismes een rol spelen dan bij oudere patiënten.  

Hoofdstuk 4 is een uitbreiding van hoofdstuk 3. Omdat we in hoofdstuk 3 onderzoek hebben 
gedaan in een relatief kleine groep patiënten, hebben we geprobeerd onze uitkomsten te 
bevestigen in een grotere groep patiënten. Hiervoor onderzochten we 3,102 patiënten met 
premature hartinfarcten. 
Alle patiënten die tussen 1995 en 2007 op de eerste hulp van het Academisch Medisch Centrum 
in Amsterdam kwamen met een prematuur hartinfarct hebben meegedaan aan dit onderzoek. In 
deze studie hebben we de grens gelegd bij het optreden van hartinfarcten voor het 51e jaar in
mannen en voor het 56e jaar in vrouwen. Na het eerste hartinfarct hebben we deze mensen
ongeveer 6 jaar gevolgd. In deze periode kregen 1,027 patiënten een tweede hartinfarct. 
Ook hier bleek dat patiënten met een familieanamnese voor premature hart- en vaatziekten een 
grotere kans hadden op een tweede hartinfarct, vergeleken met patiënten zonder 
familieanamnese. In deze studie hebben we opnieuw rekening gehouden met de risicofactoren 
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en de medicijnen die de patiënten kregen. De resultaten bevestigen dat jonge patiënten niet 
voldoende beschermd zijn door de huidige medicatie en dat daarom de richtlijnen voor deze 
mensen moeten worden aangepast. 

In hoofdstuk 5 hebben we de patiëntengroep uit hoofdstuk 3 extra geanalyseerd. Omdat we 
vonden dat een familieanamnese voor premature hart- en vaatziekten de kans vergroot op een 
tweede hart- en vaatziekte, waren we benieuwd of dit geldt voor een specifieke soort hart- en 
vaatziekte. Recent hebben onderzoeken aangetoond dat bij patiënten met premature hart- en 
vaatziekten het stollingssysteem soms niet goed werkt. Bij deze patiënten werkt het 
stollingssysteem te hard, waardoor het bloed eerder gaat stollen. Daarom hebben we de 
patiënten opgedeeld in twee groepen: één groep met “stollings” hart- en vaatziekten en één 
groep met een “aderverkalkings” hart- en vaatziekten. Je kunt dit onderscheid maken doordat 
“stollings”-ziekten zich heel snel uiten: mensen krijgen plotsklaps een hartinfarct. Terwijl 
“aderverkalkings”-ziekten zich veel langzamer uiten: de conditie van mensen gaat achteruit en 
ze krijgen steeds eerder pijn op de borst.  
We hebben in dit hoofdstuk gekeken of er een verschillend effect van familieanamnese is in de 
groep met de “stollings”-ziekte ten opzichte van de groep met de “aderverkalkings”-ziekte. We 
vonden in de groep met de “stollings”-ziekte dat patiënten met een familieanamnese vier keer 
zoveel kans hebben op een tweede “stollings”-ziekte, vergeleken met patiënten zonder 
familieanamnese. In de groep met de “aderverkalkings”-ziekte, was er geen verschil in kans op 
een tweede “aderverkalkings”-ziekte tussen de patiënten met en zonder familieanamnese. 
Daarom zou het kunnen dat in families met “stollings”-ziekten bepaalde stollingsafwijkingen een 
rol spelen. Er moet echter meer onderzoek naar gedaan worden om hier iets van te kunnen 
zeggen. 

Deel II: Het bepalen van het risico op hart- en vaatziekten in families met premature 
hartinfarcten 

Voor hoofdstuk 6 hebben we een overzicht gemaakt van studies naar beeldvormende 
onderzoeken die naar de hoeveelheid aderverkalking in mensen kijken. We hebben alleen 
studies gebruikt die dit hebben gedaan in mensen met een familieanamnese voor premature 
hartinfarcten. Deze mensen hebben zelf dus nog geen hartinfarct gehad. 
Over het algemeen zagen we dat mensen met een familieanamnese voor premature 
hartinfarcten meer aderverkalking hadden dan mensen zonder familieanamnese. Deze mensen 
hadden hier nog geen last van en wisten dus niet dat zij een verhoogde kans hadden op 
aderverkalking. We concluderen dat een beeldvormend onderzoek, waarbij de hoeveelheid kalk 
wordt gemeten in de bloedvaten rondom het hart (met de zogenaamde calciumscore) de beste 
methode lijkt te zijn om het risico in te schatten in zulke families. Echter, er is meer onderzoek 
op dit gebied nodig. 
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In hoofdstuk 7 hebben we een nieuwe techniek onderzocht die de functie van bloedvaten 
bekijkt. Normaal wordt het risico op hart- en vaatziekten bepaald door met een formule alle 
risicofactoren - zoals leeftijd, roken en de hoogte van de bloeddruk - bij elkaar op te tellen. 
Helaas wordt het risico bij mensen met een familieanamnese voor premature hartinfarcten op 
deze manier steeds te laag ingeschat. Dit komt omdat het risico met name afhangt van de 
leeftijd van mensen. Hoe ouder men is, hoe hoger het risico. Deze mensen laten hun risico vaak 
op jonge leeftijd bepalen, dus wordt hun risico laag ingeschat. Daarom is het belangrijk dat er 
nieuwe manieren worden gevonden om dit risico goed in te schatten. 
Om dit te doen hebben we een onderzoek gedaan in drie groepen. De eerste groep bestond uit 
50 patiënten met een prematuur hartinfarct (mannen voor het 41e jaar en vrouwen voor het 46e

jaar) die ook een familieanamnese hadden voor premature hart- en vaatziekten. De tweede 
groep bestond uit 50 nog gezonde eerstegraads familieleden (broer, zus, kinderen) van deze 
mensen. De derde groep bestond uit 50 gezonde controle personen die geen familieanamnese 
voor premature hart- en vaatziekten hadden. 
Bij deze mensen hebben we met een videomicroscoop korte films gemaakt van de bloedvaten 
onder de tong. Met deze films kan een bepaalde beschermlaag van de vaten in beeld worden 
gebracht. Deze laag zorgt ervoor dat schadelijke stoffen in het bloed, zoals cholesteroldeeltjes, 
niet tegen de vaatwand aan komen, waardoor er minder snel aderverkalking optreedt. 
We zagen dat de patiënten met een prematuur hartinfarct een dunnere beschermlaag hadden 
dan hun familieleden en de controle personen. Dit was te verwachten, omdat zij al een keer een 
hartinfarct hebben gehad en dus waarschijnlijk ook slechtere bloedvaten hebben. Echter, het 
was opmerkelijk dat ook de familieleden van de patiënten een dunnere beschermlaag hadden 
dan de controle personen. Zij waren even oud als de controle personen en hadden vergelijkbare 
risicofactoren, zoals cholesterol en bloeddruk. Het enige verschil tussen deze groepen was de 
familieanamnese voor premature hartinfarcten. 
Bij familieleden van mensen met een prematuur hartinfarct blijken de bloedvaten minder 
beschermd te zijn tegen schadelijke stoffen in het bloed. Mogelijk wordt hun verhoogde risico 
op hart- en vaatziekten hierdoor verklaard. Wij hopen dat de videofilm van de bloedvaten onder 
de tong in de toekomst gebruikt kan worden om dit risico beter in te schatten, maar hiervoor is 
meer onderzoek nodig.  

In hoofdstuk 8 hebben we gekeken naar de vaatwandstijfheid in families met premature 
hartinfarcten. De vaatwandstijfheid is een maat voor hoe stijf de bloedvaten zijn, simpel gezegd: 
hoeveel verkalking er in die vaten zit. Vaten met veel kalk zijn over het algemeen stijver dan 
vaten zonder kalk.  
Dit onderzoek hebben we bij dezelfde mensen gedaan als in het vorige hoofdstuk: dus 50 
patiënten met een prematuur hartinfarct en familieanamnese voor premature hart- en 
vaatziekten, 50 nog gezonde eerstegraads familieleden van deze mensen en 50 gezonde 
controle personen.  
We hebben gekeken of het bepalen van de vaatwandstijfheid een manier is om het risico op 
hart- en vaatziekten beter in te schatten. Het risico in mensen met een familieanamnese voor 
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premature hart- en vaatziekten wordt vaak te laag ingeschat met de huidige manieren en is het 
dus belangrijk om nieuwe manieren te vinden. We kozen om de vaatwandstijfheid te meten bij 
deze mensen, omdat een recent onderzoek laat zien dat het meten hiervan juist bij deze jonge 
mensen zinvol kan zijn om hun risico in te schatten. 
We zagen dat de vaatwandstijfheid het hoogste was bij patiënten met een prematuur 
hartinfarct. Dit is niet verwonderlijk: zij hebben al een hartinfarct gehad en daarom dus ook 
stijvere vaten. Opvallend was dat ook de familieleden stijvere vaten hadden, vergeleken met de 
controle personen. Zij hadden, zoals eerder gezegd, een vergelijkbare leeftijd en een zelfde 
hoeveelheid risicofactoren als de controle personen. Dit betekent dat ogenschijnlijk gezonde 
eerstegraads familieleden van patiënten met een prematuur hartinfarct al vroegtijdige 
verkalking van de bloedvaten hebben.  

Hoofdstuk 9 bekijkt de mogelijkheid om de calciumscore te gebruiken om het risico op hart- en 
vaatziekten binnen families met premature hartinfarcten beter in te schatten. De calciumscore is 
een manier om de hoeveelheid aderverkalking in de bloedvaten rondom het hart weer te geven. 
Eerder onderzoek heeft laten zien dat mensen met een hoge calciumscore meer kans hebben op 
hart- en vaatziekten, onafhankelijk van andere risicofactoren. Daarnaast blijkt het toevoegen van 
de calciumscore aan formules om het risico op hart- en vaatziekten te berekenen, te leiden tot 
een betere inschatting van dit risico. We hebben daarom onderzocht of het bepalen van de 
calciumscore in mensen met een familieanamnese voor premature hartinfarcten nuttig is om 
hun risico beter in te schatten.  
We hebben de calciumscore vergeleken van 265 mensen mét en 265 mensen zonder 
familieanamnese voor premature hartinfarcten. Daaruit bleek dat de mensen met een 
familieanamnese een hogere calciumscore hadden. Dit betekent dat zij inderdaad een grotere 
kans hebben om hart- en vaatziekten te ontwikkelen. 
Om te kijken wat de relatie is tussen de familieanamnese, de calciumscore en de kans op hart- 
en vaatziekten hebben we gebruik gemaakt van een studie die eerder in Amerika gedaan is, de 
St. Francis Heart Study. Hierin hebben ze de calciumscore gemeten bij gezonde mensen, deze 
mensen enkele jaren gevolgd en vervolgens gekeken wie er hart- en vaatziekten kregen. Wij 
hebben vervolgens aanvullende analyses gedaan op de gegevens die in Amerika verzameld 
waren. Daarbij hebben we gekeken naar de mensen met een calciumscore van 0 (geen kalk in de 
vaten rondom het hart) en de mensen met een erg hoge calciumscore. We vonden dat binnen 
de groep met een calciumscore van 0, het niet uitmaakte of die mensen wel of geen 
familieanamnese hadden voor hart- en vaatziekten: zij hadden een even kleine kans om hart- en 
vaatziekten te krijgen. In beide groepen kwam dit bij 1% van de mensen voor. Echter, voor de 
groep met een hoge calciumscore zagen we wel een duidelijk verschil: de mensen met een 
familieanamnese hadden een bijna twee keer zo grote kans op hart- en vaatziekten dan de 
mensen zonder familieanamnese. De conclusie is dat de combinatie van familieanamnese en 
calciumscore gebruikt kan worden om het risico van mensen beter in te schatten. 

Hoofdstuk 10 is een uitbreiding van hoofdstuk 9. In dat hoofdstuk hebben we laten zien dat 
mensen met een familieanamnese voor premature hartinfarcten en een hoge calciumscore een 
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grotere kans hebben op hart- en vaatziekten. Maar het is onbekend of preventieve behandeling 
met medicijnen deze kans kleiner maakt. Dat wil zeggen: we weten nog niet of het nut heeft 
deze mensen, die nog geen klachten hebben, al medicijnen te geven om hartinfarcten te 
voorkomen. Daarom hebben we een extra analyse gedaan in de St. Francis Heart Study 
Randomized Clinical Trial. Dit is een Amerikaans onderzoek, waarin mensen met een hoge 
calciumscore werden behandeld met een cholesterolverlager (statine) of een nep-pil (placebo). 
Uit het Amerikaanse onderzoek bleek dat de mensen die een statine kregen minder vaak hart- 
en vaatziekten ontwikkelden. De resultaten waren echter niet statistisch significant en zouden 
dus ook op toeval kunnen berusten. Daarom hebben wij gekeken of mensen met een 
familieanamnese voor premature hartinfarcten wél baat hebben bij preventieve behandeling 
met een statine.  
We zagen dat statinebehandeling bij mensen met een familieanamnese voor premature 
hartinfarcten inderdaad leidt tot een afname in hart- en vaatziekten: na ongeveer vier jaar was 
de kans op hart- en vaatziekten bijna de helft kleiner in de groep die een statine kreeg, dan in de 
groep die een placebo kreeg. Dit gold echter niet voor de mensen zonder familieanamnese: in 
deze groep was de kans op hart- en vaatziekten hetzelfde bij de mensen die een statine kregen 
en de mensen die een placebo kregen. 
Deze resultaten hebben belangrijke gevolgen voor toekomstige richtlijnen: hierin zou kunnen 
worden opgenomen dat mensen die een familieanamnese hebben voor premature hartinfarcten 
én een hoge calciumscore, preventief behandeld moeten worden met een statine.  

PERSPECTIEVEN 

Het is duidelijk dat een familieanamnese voor premature hart- en vaatziekten, of specifieker, 
voor hartinfarcten, een risicofactor is om later zelf hart- en vaatziekten te ontwikkelen. Jammer 
genoeg wordt van dit gegeven in de praktijk onvoldoende gebruik gemaakt. 
In dit proefschrift hebben we laten zien dat patiënten met premature hart- en vaatziekten die 
ook een familieanamnese hadden voor premature hart- en vaatziekten, een grotere kans 
hadden om nogmaals een hart- en vaatziekte te krijgen. Dit ondanks dat zij de gebruikelijke 
medicijnen krijgen. We hebben dit onderzocht en bevestigd in meerdere patiëntengroepen, 
maar er zal nog meer onderzoek nodig zijn voordat we kunnen overgaan tot aanpassing van de 
richtlijnen op dit gebied. Verder is het nog onduidelijk op wat voor manier deze mensen 
behandeld moeten worden om de kans op hart- en vaatziekten te verlagen. 
Wat betreft de familieleden van mensen met premature hartinfarcten, is er meer onderzoek 
nodig op het gebied van risico-inschatting in deze specifieke groep. We vonden dat hoe jonger 
de familieleden van de onderzochte personen een hartinfarct kregen, hoe groter de kans op 
hart- en vaatziekten bij hen was. Echter, er zijn geen gegevens beschikbaar als de familieleden 
voor het 45e jaar een hartinfarct krijgen.
We zagen ook dat in de huidige richtlijnen voor artsen er meerdere definities worden gebruikt 
voor “familieanamnese voor premature hartinfarcten”. Deze lijken willekeurig gekozen. Dit kan 
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leiden tot verwarring bij artsen, waardoor het effect van een familieanamnese wordt onderschat 
bij het bepalen van een risico op hartinfarcten. 
De resultaten in dit proefschrift laten zien dat mensen met een familieanamnese voor 
premature hartinfarcten meer afwijkingen hebben in de bloedvaten en vaker aderverkalking 
hebben. Ook laten ze zien dat wat betreft de calciumscore, we deze mensen kunnen verdelen 
een groep met een laag risico en een groep met een hoog risico. Voordat we dit met zekerheid 
kunnen zeggen, zijn er nog een paar horden te nemen. Allereerst moet er worden bekeken 
welke beeldvormende techniek het beste is om het risico op hart- en vaatziekten te voorspellen. 
De resultaten uit dit proefschrift suggereren dat dit de calciumscore is, maar er zijn nog andere 
manieren die we nu niet onderzocht hebben, die aandacht verdienen. Daarnaast is er een grote 
studie nodig om het nut te bepalen van preventieve medicatie voor mensen met aderverkalking, 
die gevonden wordt met een beeldvormend onderzoek.  
In dit proefschrift hebben we laten zien dat bij mensen met een familieanamnese voor 
premature hartinfarcten, de calciumscore gebruikt kan worden om te beslissen of er gestart 
moet worden met een preventieve statinebehandeling. Het zou mooi zijn om deze 
veelbelovende uitkomst in een grotere groep te onderzoeken. In de wetenschap is er 
momenteel veel discussie of zo een onderzoek nodig is.  

Tot slot moeten we niet vergeten dat er binnen de huidige richtlijnen voor artsen er nog veel te 
winnen valt voor mensen met een familieanamnese voor premature hart- en vaatziekten. Een 
recente studie die een literatuuroverzicht gaf liet zien dat de meeste mensen met een 
familieanamnese voor premature hart- en vaatziekten hun erfelijke belasting niet herkennen als 
risicofactor. Verder worden zij niet goed behandeld voor de risicofactoren die zij hebben (zoals 
hoge bloeddruk) en worden zij niet preventief gescreend, wat allemaal wel wordt geadviseerd in 
de huidige richtlijnen. De huidige richtlijnen moeten verbeterd worden, maar zolang dat nog niet 
gebeurd is, is het belangrijk dat artsen de huidige richtlijnen aanhouden en opvolgen. 

Om niet alleen maar te beschrijven wat er allemaal bekend is op dit onderzoeksgebied, maar 
ook een voorstel te doen voor toekomstig onderzoek, zal ik aangeven wat er naar mijn mening 
nodig is op dit gebied. 
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Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek: 
 De gegevens van patiënten die op jonge leeftijd (voor het 45e jaar of eerder) een 

hartinfarct kregen, moeten beschikbaar komen om samengevoegd te kunnen worden. 
Hierdoor kan het risico voor hun familieleden worden bepaald 

 Er moet één duidelijke definitie komen van “familieanamnese voor premature hart- en 
vaatziekten / hartinfarcten” zodat deze goed gebruikt kan worden in de praktijk 

 Er moet prospectief bepaald worden of patiënten met hart- en vaatziekten die ook een 
familieanamnese voor premature hart- en vaatziekten hebben, een grotere kans hebben 
op een tweede hart- en vaatziekte 

 Als dit zo is, moet er bekeken worden met welke medicijnen deze mensen behandeld 
kunnen worden  

 Er moet worden bekeken welke beeldvormende techniek het beste is om het risico op 
hart- en vaatziekten in te schatten en eventuele behandeling te controleren 

 Er moet onderzoek gedaan worden naar het nut van preventief medicatiegebruik bij 
mensen die aderverkalking blijken te hebben op een beeldvormend onderzoek 

 
Ties Mulders 


