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analyse haalbaar is in de klinische praktijk. Tenslotte hebben we onder-
zocht welke ouderen zich bewust zijn voor hun verhoogde valrisico, en 
een preventieve behandeling voor vallen willen ondergaan. 

In HOOFDSTUK ÉÉN, de introductie, is onderzocht welke hart- en vaat-
aandoeningen in de literatuur reeds met vallen worden geassocieerd, 
door middel van een systematische literatuurstudie. Uit dit onderzoek 
kwam naar voren dat met name lage bloeddruk, hartfalen en hartritme-
stoornissen het meest geassocieerd zijn met vallen. Afwijkingen in de 
bloeddrukregulatie, zoals vasovagale syncope (flauwvallen), sinus caroticus 
overgevoeligheid (overgevoeligheid van de hals-slagader) en post-prandi-
ale hypotensie (lage bloeddruk na de maaltijd) zijn ook geassocieerd met 
vallen, maar de kwaliteit van de studies die dit bewijs laten zien is niet 
optimaal. Coronaire hartziekte (hart-slagader verkalking), orthostatische 
hypotensie (lage bloeddruk na gaan staan), hypertensie (hoge bloeddruk) 
en algemene hart- en vaatziekte worden in sommige studies ook geasso-
cieerd met vallen, maar in een even groot aantal studies niet. Opvallend 
genoeg lijkt hypertensie (hoge bloeddruk) in enkele studies zelfs geasso-
cieerd te zijn met een lager aantal valincidenten. 
Omdat uit dit overzicht bleek dat hartritmestoornissen en structurele hart- 
afwijkingen wel geassocieerd lijken te zijn met valincidenten bij ouderen, 
maar het huidige beschikbare bewijs zeer gelimiteerd is, hebben de ove-
rige hoofdstukken in dit proefschrift zich gericht op de relatie tussen deze 
hartafwijkingen en vallen, en de mogelijke mechanismen die hieraan ten 
grondslag zouden kunnen liggen. 

In HOOFDSTUK TWEE is onderzocht welke zelf-gerapporteerde hart- en 
vaatafwijkingen geassocieerd zijn met vallen en syncope in het afgelopen 
jaar. Hieruit bleek dat hartritmestoornissen, hartfalen, hartgeruis (cardiale 
souffles), angina (pijn op de borst bij inspanning) en een doorgemaakt 
hartinfarct allen waren geassocieerd met een val in het afgelopen jaar. 
Het risico op het hebben van een van deze afwijkingen nam ook nog toe 
indien er sprake was van herhaalde (meer dan één) valincidenten in het 
afgelopen jaar. Omdat deze resultaten waren gebaseerd op zelf- gerap-
porteerde hart- en vaatziekten, zijn de studies in de volgende hoofdstuk-
ken uitgevoerd met objectieve metingen om de relatie tussen hart- en 
vaataandoeningen en vallen te onderzoeken. 

NEDERLANDSE SAMENVATTING

VALLEN: EEN ZAAK VAN HET HART? 

Valincidenten bij ouderen vormen een van de snelst groeiende gezond-
heidsproblemen van deze tijd. Circa één op de drie ouderen van 65 jaar 
en ouder valt minstens een keer per jaar, en ongeveer één op de vijf  
ouderen houdt hier serieus letsel aan over. Vanwege de toenemende ver-
grijzing, zullen de hiermee gepaard gaande kosten de komende 30 jaar 
alleen maar stijgen. Men schat dat meer dan een derde van de valinci-
denten voorkomen zou kunnen worden en daarom is het beter in kaart 
brengen van potentieel behandelbare oorzaken van valincidenten van 
groot belang. Hart- en vaataandoeningen (cardiovasculaire risicofacto-
ren) worden in toenemende mate herkend als oorzaken van vallen, in het 
bijzonder van herhaaldelijke valincidenten, of valincidenten waarvoor 
geen duidelijke andere oorzaak kan worden gevonden. Dit komt met 
name door de overlap tussen vallen en syncope (kortdurend bewustzijns-
verlies, veroorzaakt door te weinig zuurstoftoevoer naar de hersenen), 
als gevolg van een cardiovasculaire aandoening. Ongeveer een derde 
van de ouderen met syncope kan zich het bewustzijnsverlies niet herin-
neren, en presenteert zich daarom met een val, in plaats van een weg- 
raking. 

Tot nu toe heeft het meeste onderzoek naar de relatie tussen deze hart- 
en vaataandoeningen en vallen zich gericht op afwijkingen in de bloed-
drukregulatie (orthostatische hypotensie en sinus caroticus overgevoelig-
heid). Ook hebben de meeste studies waarin is onderzocht of behande-
ling van een afwijking ook leidt tot minder valincidenten (interventiestu-
dies) zich gericht op deze afwijkingen. Er is echter nog weinig bekend 
over de relatie tussen hartritmestoornissen en structurele hartafwijkingen, 
zoals verminderde pompfunctie van het hart (hartfalen) en hartklepafwij-
kingen, en vallen. 

Het doel van dit proefschrift was om te onderzoeken wat de relatie is 
tussen deze laatst genoemde hartafwijkingen en vallen. Omdat deze af-
wijkingen op meerdere manieren tot valincidenten zouden kunnen lei-
den, was tevens het doel om de verschillende mechanismen die ten 
grondslag liggen aan deze relatie te onderzoeken. Daarnaast is onder-
zocht of het uitvoeren van een aanvullend uitgebreid onderzoek naar 
hart- en vaatproblemen bij oudere vallers ook leidt tot betere herkenning 
en behandeling van deze problemen, en werd bekeken of een dergelijke 
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betere herkenning van cardiovasculaire oorzaken van vallen, en of het 
toevoegen van deze analyse effectief is en haalbaar in de klinische prak-
tijk. Uit deze pilotstudie bleek dat de helft van oudere vallers een behan-
delbare hart- of vaataandoening hadden die werd beschouwd als een 
oorzaak of bijdragende factor van het valincident. Het toevoegen van 
deze analyse aan de normale analyse in de valkliniek was mogelijk, maar 
uitdagend. 

In HOOFDSTUK NEGEN werd onderzocht of ouderen met een verhoogd 
valrisico dit risico zelf herkennen, en hiervoor prioriteren wanneer een 
preventieve analyse van functionele en gezondheidsproblemen plaats-
vindt, om zo functieverlies te voorkomen. Het bleek dat slechts tien pro-
cent van de ouderen dit risico zelf ook herkent, en hiervoor wil priorite-
ren in een preventief behandelplan. Ernstige valangst, herhaalde valinci-
denten in het afgelopen jaar en het gebruik van een loophulpmiddel waren 
gerelateerd aan deze herkenning en de wens tot prioritering. 

In HOOFDSTUK DRIE werden afwijkingen op het ECG (elektrocardio-
gram; hartfilmpje) van patiënten met een gebroken heup vergeleken met 
die van patiënten die een geplande heupvervanging ondergingen. Hieruit 
bleek dat verschillende afwijkingen, waaronder boezemfibrilleren en af-
wijkingen in de hartgeleiding veel vaker voorkwamen bij patiënten met 
een gebroken heup. In dezelfde groep patiënten werd gevonden dat af-
wijkingen op een echocardiogram (ultrageluidonderzoek van het hart) 
vaker voorkwamen bij de groep patiënten met een gebroken heup, in het 
bijzonder een verminderde pompfunctie van de linker ventrikel (hartka-
mer), een teken van hartfalen (HOOFDSTUK VIER). 

Omdat de resultaten van studies uitgevoerd in ziekenhuispopulaties niet 
direct op de algemene populatie van toepassing zijn, werden deze stu-
dies herhaald in een grote populatiestudie onder vijftigplussers in Ierland. 
In HOOFDSTUK VIJF wordt beschreven dat boezemfibrilleren, vastge-
steld met behulp van een ECG, twee keer zo vaak voorkwam bij ouderen 
die één of meer keer waren gevallen of syncope hadden gehad in het af-
gelopen jaar. Verglijkbaar met de resultaten uit hoofdstuk twee, was de 
kans op deze ritmestoornis groter indien er meer dan één valincidenten 
of wegrakingen waren geweest. Om te onderzoeken waarom deze ritme-
stoornissen zijn gerelateerd aan vallen, werden enkele studies uitgevoerd 
om de mechanismen die aan deze relaties ten grondslag zouden kunnen 
liggen te onderzoeken. 

In HOOFDSTUK ZES werd de relatie tussen boezemfibrilleren en loop-
snelheid en mobiliteit onderzocht. De resultaten van dit hoofdstuk laten 
zien dat ouderen met boezemfibrilleren significant langzamer lopen dan 
ouderen zonder boezemfibrilleren, en ook langer doen over testen waar-
mee de mobiliteit wordt ingeschat. De relatie met langzame loopsnelheid 
was evident vanaf de leeftijd van zeventig jaar, en nam toe met het stij-
gen van de leeftijd. 

In HOOFDSTUK ZEVEN werd onderzocht of ouderen met boezemfi- 
brilleren vaker orthostatische hypotensie hebben, een aandoening waar-
bij de bloeddruk te sterk zakt na het gaan staan. Ouderen met boezem- 
fibrilleren bleken een sterkere daling van de bloeddruk te hebben na het 
gaan staan, en er ook langer over te doen om weer op hun basis bloed-
druk uit te komen. 

In HOOFDSTUK ACHT werd onderzocht of een aanvullend onderzoek 
naar hart- en vaataandoeningen bij ouderen die zijn gevallen leidt tot 
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AANBEVELINGEN
Uit de onderzoeken opgenomen in dit proefschrift blijkt dat veel verschil-
lende hart- en vaatziekten gerelateerd zijn aan vallen. Voor de medische 
praktijk zou dit inhouden dat specifieke aandacht voor onderliggende 
cardiovasculaire aandoeningen een standaard onderdeel zou moeten 
worden van de analyse van een oudere die zich presenteert met een val. 
Aangezien de meeste studies in dit proefschrift niet in het verloop van de 
tijd zijn uitgevoerd, is het echter moeilijk om oorzakelijke verbanden te 
leggen. Daarnaast worden in de huidige richtlijnen slechts een aantal van 
de genoemde hart- en vaataandoeningen als behandelbare oorzaken van 
vallen herkend, hetgeen wordt versterkt door het gebrek aan studies die 
laten zien dat de behandeling van deze afwijkingen het aantal valinci-
denten in te toekomst vermindert. Toekomstige studies zouden zich dan 
ook moeten richten op de verbanden tussen hart- en vaatziekten en val-
len in het verloop de tijd (enkele jaren). Daarnaast moeten gerandomi-
seerde onderzoeken worden uitgevoerd, waarin wordt onderzocht of het 
uitvoeren van een aanvullend onderzoek naar hart- en vaataandoeningen 
bij oudere vallers leidt tot een reductie van het aantal valincidenten. Bei-
de typen onderzoeken zijn nodig voor het aanleveren van meer bewijs 
voor een oorzakelijk verband tussen hart- en vaataandoeningen en val-
len. Daarnaast is het nodig om onder ouderen meer bewustzijn te creë-
ren voor valrisico, aangezien slechts een klein percentage van de oude-
ren het valrisico herkent, en hier een preventieve interventie voor wil 
ondergaan. 

BESCHOUWING
Hart- en vaatziekten kunnen op verschillende manieren tot valincidenten 
leiden. Ten eerste leiden hartritmestoornissen en structurele hartafwijkin-
gen soms tot een verminderde pompfunctie van het hart, wat kan resulte-
ren in een verminderde bloedtoevoer naar de hersenen. Personen die 
vervolgens een wegraking (syncope) krijgen, kunnen zich presenteren 
met een val, wanneer er geheugenverlies voor het bewustzijnsverlies op-
treedt. Naar schatting gebeurt dit bij dertig procent van de ouderen met 
een wegraking door flauwvallen of overgevoeligheid van de halsslagader 
(vasovagale syncope, sinus caroticus overgevoeligheid). Omdat getuigen 
bij veel valincidenten ontbreken maakt dit het extra moeilijk om wegra-
kingen en valincidenten bij ouderen goed van elkaar te onderscheiden. 
Ten tweede kan deze vermindering van bloedtoevoer naar de hersenen 
ook leiden tot duizeligheid en instabiliteit, zonder dat er meteen bewust-
zijnsverlies optreedt. Bij ouderen met andere risicofactoren voor vallen, 
zoals verminderde mobiliteit of slecht zicht, leidt deze duizeligheid snel-
ler tot een val dan bij jongere of gezondere personen. 
De resultaten van dit proefschrift ondersteunen deze theorie, aangezien 
verschillende hart- en vaatproblemen gerelateerd blijken te zijn aan val-
incidenten. De resultaten van dit proefschrift laten echter ook zien dat 
verschillende andere mechanismen mogelijk ook ten grondslag liggen aan 
deze associatie. Boezemfibrilleren bleek geassocieerd te zijn met lagere 
loopsnelheid en verminderde mobiliteit, en met een grotere kans op or-
thostatische hypotensie. Beide verschijnselen zijn belangrijke oorzaken 
van vallen bij ouderen, en deze resultaten bieden een aanvullende ver-
klaring voor de relatie tussen boezemfibrilleren en vallen. Hart- en vaat-
ziekten worden ook geassocieerd met het optreden van wittestofafwij-
kingen (vaatschade in de hersenen), die op hun beurt weer gerelateerd 
zijn aan cognitieve achteruitgang (dementie), stoornissen in het lopen en 
depressie, allemaal belangrijke risicofactoren voor vallen. Dit verklaart 
waarom hart- en vaataandoeningen ook op meer centraal niveau in de 
hersenen kunnen leiden tot vallen. 
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1. PhD training 
 
Courses Year Workload  

(ECTS) 
Practical Biostatistics 2012 1.1 

Basic Course Legislation and Organization for Clinical Researchers 2012 0.9 

Clinical epidemiology 2012 0.7 

Advanced topics in clinical epidemiology 2014 1.1 

Oral presentation in English 2013 0.8 

Project management 2012 0.6 

PubMed 
 

2012 0.1 

Seminars, workshops and master classes   

Weekly Geriatric meetings 2011-2015 1.6 

Monthly Geriatric research meetings 2011-2015 1.9 

National Falls Symposium 2015 0.5 

Conferences   

European Delirium Association Conference, Cremona 2014 0.25 

EUGMS congress, Rotterdam, the Netherlands 2014 0.25 

EUGMS congress, Brussels, Belgium 2012 0.25 

IAGG world congress, Seoul, South Korea 2013 0.25 

EUGMS congress, Venice, Italy 2013 0.25 

National Falls symposium, Amsterdam, the Netherlands 2013 0.25 

Dutch Geriatric Days, Den Bosch, the Netherlands 2013 0.25 

Dutch Geriatric Days, Den Bosch, the Netherlands 2012 0.25 

Symposium on impaired mobility. Amsterdam, the Netherlands 2011 0.25 

	  

PhD TRAINING PHD PORTFOLIO
AMC GRADUATE SCHOOL FOR MEDICAL SCIENCES

SUMMARY OF PHD TRAINING, 
TEACHING AND PARAMETERS OF ESTEEM

PhD period: May 2011 – March 2015 
Supervisor: Prof. dr. S.E.J.A. de Rooij
Co-supervisor: Dr. N. van der Velde
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TEACHING
	  2. Teaching   

Lecturing Year Workload 
(ECTS) 

In-hospital falls prevention  2012-2014 2 

Geriatric medicine, for final-year secondary school students 2013 1 

Supervising   

Roos van der Zwan, medical student. Bachelor thesis: 
Comorbidity in hip-fracture patients. Department of Internal 
Medicine, AMC 

2012 1 

Annemiek Schutte, medical student. Bachelor thesis: SSRI use 
increases risk of blood transfusion in hip-fracture patients. 
Department of Internal Medicine, AMC 

2012 1 

Jolanda Schoe, medical student. Master thesis: Factors 
associated with recognition and prioritization for falling, and 
the effect on fall incidence in community dwelling older 
adults 

2014 1 

	  3. Parameters of Esteem   

Grants Year  

Travel grant, Jo Kolk studiefonds, VVAO.  
6-month research project Trinity College, Dublin, Ireland 

2013-2014  

Awards and Prizes   

Nominated for Young Researcher’s Stimulation Award, Dutch 
Geriatrics Society  

2015  

PARAMETERS OF ESTEEM

PhD TRAINING (CONTINUED)

	  Oral Presentations  Year Workload 
(ECTS) 

QTc prolongation and haloperidol use in patients admitted for 
hip-fracture, European Delirium Association Conference, 
Cremona 

2014 0.5 

Atrial Fibrillation: an underestimated risk factor for syncope 
and falls in the ageing population, EUGMS congress, 
Rotterdam, the Netherlands 

2014 0.5 

ECG abnormalities in patients admitted for hip-fracture, 
EUGMS congress, Brussels, Belgium 

2012 0.5 

ECG abnormalities in patients admitted for hip-fracture. IAGG 
world congress, Seoul, South Korea 

2013 0.5 

Influence of low-dose oral haloperidol on peri-operative QTc 
interval. IAGG world congress, Seoul, South Korea 

2013 0.5 

Cardiovascular risk factors for falls. EUGMS congress, Venice, 
Italy 

2013 0.5 

Ritmestoornissen: een onderschatte risicofactor voor 
valincidenten? National Falls symposium, Amsterdam, the 
Netherlands 

2013 0.5 

Het ECG en de oudere patiënt. Dutch Geriatric Days, Den 
Bosch, the Netherlands 

2013 0.5 

Cardiovasculaire risicofactoren voor vallen. Symposium on 
impaired mobility. Amsterdam, the Netherlands 

2011 0.5 

Poster presentations   

Influence of low-dose oral haloperidol on peri-operative QTc 
interval. EUGMS congress, Venice, Italy 

2013 0.5 

Atrial Fibrillation is associated with impaired mobility in 
community-dwelling older adults. European Society of 
Cardiology Conference, Barcelona, Spain 

2014 0.5 

Atrial Fibrillation is associated with falls and syncope in a 
general population cohort. European Society of Cardiology 
Conference, Barcelona, Spain 

2014 0.5 

Other   

In-hospital falls-prevention board  (AMC), secretary 2011-2015 3 

Monthly Geriatrics research meeting, chairman 2014 1 

Symposium organizing committee ‘Impaired Mobility’, 
member  

2012 1 
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Dear TILDA team, thank you for six happy and fruitful months in beautiful Dublin. It 
was great craic! John, thank you for being my friend and co-author. You helped me 
understand Stata and TILDA data, and more importantly, you made my time in Du-
blin unforgettable. Jas, thank you for joining me on the adventure of writing a syste-
matic review. It was an unreal amount of work, but I’m happy that I tricked you into 
it. Orna, I enjoyed writing our ‘quick and easy’ mobility paper together, which tur-
ned out to be an important step in the pathway! 

(Oud) collega’s van de geriatrie. Bedankt voor vier gezellige jaren op F4, gevuld met 
liedjes, recepten, gezonde (en minder gezonde) snacks op dinsdag om 12:00. On-
danks onze verschillende pilaartjes van onderzoek en patiëntenzorg hebben we één 
belangrijke gemeenschappelijke deler: liefde voor ouderengeneeskunde. 

Mijn lieve vrienden en vriendinnen, waar we elkaar ook in vinden: dankjulliewel voor 
de mooie reizen, de fijne muziek, het lekkere eten en jullie luisterende oor wanneer 
dat nodig was.   

Dear Janet, my paranimf. You may remember my heels, but I will never forget your 
peep-toe wedges on a rather cold day in May. Thank you for being my scientific and 
cynical touchstone. 

Lieve Linn, mijn paranimf. We gingen er roeiend in, fietsten er doorheen en kwamen 
er uit in trikonasana. Danjewel voor alle momenten van bezinning. Wat ben ik blij 
dat ik je naar het AMC heb gelokt! 

Lieve Piep. Zonder jou had dit boekje er niet zo prachtig uitgezien. Of het nou gaat 
om muziek, mooie dingen, levenswijsheden of layout: we zijn het er vaak over eens.

Floris, lief broertje. We blijken in ieder geval één ding gemeen te hebben: oog voor 
detail. Wat ben ik trots op je. 

Lieve pappa, jij hebt me geleerd om creatief én precies te zijn. Samen kastelen in de 
woonkamer bouwen, Star Trek kijken, koekjes bakken en liedjes improviseren. 
Waarom denk je toch altijd dat mamma mijn grote voorbeeld is? 

Lieve mamma, dankjewel voor het overdragen van je passie voor geneeskunde en 
wetenschap. Wat was ik trots op je toen jij in de Lutherse Kerk stond in je toga met 
twee verschillende mouwen.  Ik zei toch dat ik er op een dag ook zou staan? 

Dear Will, my one. I will never forget the day we took our first ride in de Zweef- 
molen. I hope there will be many more to come. 

DANKWOORD

Het schrijven van een proefschrift is net zoiets als beginnen aan een muziekstuk. Er 
zijn partijen en instrumenten, maar zonder goede muzikanten en dirigent wordt het 
nooit een klinkend geheel. Een aantal personen waren de afgelopen jaren onderdeel 
van dit orkest, en ik ben hen daarvoor zeer erkentelijk. 

Mijn promotor, Prof. Dr. S. de Rooij. Beste Sophia, toen ik je bij een co-schap interne 
geneeskunde ontmoette wist ik meteen dat jij mijn boegbeeld voor de ouderen- 
geneeskunde zou zijn. Ik bewonder je energie en helicopterview. Dankjewel voor de 
mogelijkheden en vrijheid die je me in de afgelopen vier jaar hebt gegeven.

Mijn co-promotor, Dr. N. van der Velde. Lieve Nathalie, mijn dank aan jou is bijna 
niet in woorden te vatten. Ons wekelijkse overlegmoment, of het nou in het AMC 
was of aan de andere kant van de wereld, via telefoon of Skype ging. Je altijd opbou-
wende en constructieve kritiek, waarna alles altijd meteen weer overzichtelijk was. 
Dankjewel voor het vertrouwen dat je vanaf het begin in me hebt gehad. 

My supervisor in Dublin, Prof. R.A. Kenny. Dear Rose Anne, thank you for being an 
inspiring mentor during my time in Trinity College. I cherish the early Friday mor-
nings when you hauled me into your office, drawing me frameworks on AF, WMLs, 
cognition and falls. I hope I can come back to FABU to complete my syncope  
training. 

De leden van de promotiecommissie, Dr. J.A. Claassen, Dr. M.H. Emmelot - Vonk, 
Prof. dr. J.C. Goslings, Dr. C.T.P. Krediet, Prof. dr. A.B. Maier, Prof. dr. J.A. Romijn, 
Prof. dr. A.A.M. Wilde. Dank voor het kritisch lezen van het manuscript en het op-
poneren.

Alle co-auteurs. Dank voor jullie bijdragen aan de artikelen in dit proefschrift. Zon-
der jullie specifieke kennis van syncope, ECGs, QTc interval, delier, epidemiologie, 
FIT, heupfracturen, huisartsgeneeskunde of etiologische modellering was dit proef-
schrift er niet geweest. 

Beste Freek, dankjewel voor de gezellige samenwerking in het syncope lab. Je hebt 
me veel over cardiologie en syncope geleerd, en ik jou hopelijk ook een beetje 
over geriatrie en vallen. Beste Ruud, na 2000 ECG’s denk ik dat ik het nu eindelijk 
snap. Beste Marieke, ik kijk nog steeds uit naar die andere paper die we samen 
gaan schrijven! Beste Erik, wij vertaalden samen het valonderzoek naar de prak- 
tijk in het AMC. Het was een weg vol obstakels, maar we zijn al een heel eind  
gekomen!




