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SUMMARY

Cardiovascular disease is a growing health problem worldwide. As outlined in the 
introduction, a large majority of patients fail to achieve the therapeutic targets as set by 
the guidelines, and secondary prevention is far from optimal. In this thesis, we evaluated 
a number of strategies and concepts in secondary prevention. With the aim of rethinking 
the current management of risk factors for cardiovascular disease, we presented analyses 
of previously conducted trials, we identified effective components of existing (nurse-
coordinated) prevention programmes, and based on our findings, we designed and 
conducted a randomised clinical trial to evaluate the effect of existing community-based 
lifestyle programmes coordinated by nurses. 

In chapter 2 we describe the context in which this thesis was written, demonstrating 
that in patients with coronary heart disease a number of cardiovascular risk factors are 
highly prevalent, and that their treatment is far from optimal. The observations were 
consistent throughout the EUROASPIRE-IV registry, which comprised hospitals in 
a range of European countries including the Netherlands. While almost all patients 
(n=498) received preventive medication (antiplatelet agents, statins and antihypertensive 
medication), lifestyle-related risk factors such as hypertension, obesity, and diabetes 
were highly prevalent. We conclude that in contemporary patients with coronary heart 
disease, secondary prevention falls short of achieving the targets specified in national 
and international guidelines. Current approaches are insufficient and lifestyle changes 
are rarely achieved in the majority of patients. 

This thesis consists of two parts addressing these issues. In part 1, nurse-coordinated care 
is thoroughly evaluated, while part 2 deals with smoking cessation in particular.  

PART 1 NURSE-COORDINATED CARE 

In chapter 3, we investigate effective components of nurse-coordinated care by means of a 
systematic review and meta-analysis of randomised trials. In this comprehensive literature 
search we found that traditional risk factor management was the most commonly used 
nurse-coordinated strategy, followed by multidisciplinary consultation. However, the 
nurse-coordinated intervention had variable effects on the different risk factors – from 
none to important improvements. Based on our systematic review, we identified effective 
components in nurse-coordinated care of secondary prevention. First, prescription and/
or titration of medication, in combination with a high-intensity strategy, can decrease 
systolic blood pressure and LDL-cholesterol, thus improving risk profiles. Second, when 
data are pooled across a large number of studies, nurse-coordinated care is associated 

Summary



198

with higher positive effect on smoking cessation rates. However, interventions and 
outcomes of nurse-coordinated care vary considerably, hampering comparisons between 
studies. Finally, and potentially most important, we found a lack of clear definitions 
of nurse-coordinated care. Therefore, we recommend developing a universal definition 
of nurse-coordinated care and its individual components, to facilitate comparisons of 
content and outcomes. 

In chapter 4, we describe the rationale and study design of the Randomised Evaluation 
of Secondary Prevention by Outpatient Nurse SpEcialists (RESPONSE)-2 study. The 
RESPONSE-2 trial was designed to evaluate three community-based comprehensive 
lifestyle programmes that have previously been validated, aimed at smoking cessation 
(Luchtsignaal®), weight reduction (Weight Watchers®) and physical activity (Philips 
DirectLife®). The inclusion of patients started in April 2013 and continued until July 
2015. We randomised 824 patients who had recently been hospitalized for coronary 
heart disease in 15 hospitals in the Netherlands. On top of usual care, patients in the 
intervention group were referred by the nurse to up to three lifestyle programmes. If 
multiple lifestyle factors needed to be addressed, the choice and the sequence of the 
interventions were based on patient preference. This was the first trial to study referral 
of patients and their partners to community-based lifestyle programmes in secondary 
prevention, coordinated by hospital-based nurses. 

In chapter 5, we present the main outcomes of the RESPONSE-2 trial. The results 
showed that among patients with coronary heart disease, nurse-coordinated referral to a 
comprehensive set of up to three widely available community-based lifestyle programmes, 
with encouragement of partner participation, on top of usual care, was more effective 
in improving lifestyle-related risk factors than usual care alone at 12 months follow-
up. The effect of the weight reduction component was the most prominent one in our 
study. Almost twice as many patients achieved significant weight loss in the intervention 
group, compared with control. We also found that in both groups, living with a partner 
(irrespective of participation) was associated with a greater proportion of success. 
Among patients in the intervention group who had a partner, partner participation 
in a lifestyle programme was associated with a significantly greater success rate. After 
multiple imputation and reanalysis of the primary outcome, the relative risk reduction 
remained significant. Attendance to the programme was high, with 85% of patients in 
the intervention group following at least one lifestyle programme.

In chapter 6, we present the outcomes of nurse-coordinated lipid-lowering medication 
titration based on an analysis of the RESPONSE-1 trial data. RESPONSE-1 found an 
improvement of the proportion of patients on target for LDL-cholesterol in the nurse-
coordinated intervention group, while lifestyle-related risk factors were comparable 
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in both groups. Our systematic review previously showed that nurse-coordinated 
prevention programmes successfully reduce blood pressure and LDL-cholesterol. We 
therefore hypothesised that more intensive medication titration by nurses was associated 
with better LDL-cholesterol control. To account for the use of different lipid-lowering 
agents and dosages, the intensity of each prescription was expressed as an average lipid-
lowering potency (ALLP, % potential LDL-cholesterol lowering). We found that nurse-
coordinated care in patients after an acute coronary syndrome was associated with more 
intensive lipid-lowering medication titration and with higher achieved ALLP values 
as compared with usual care alone. Therefore, the greater proportion of patients on 
LDL-cholesterol target at 6 and 12 months follow-up was likely explained by the more 
intensive titration of lipid-lowering medication in the nurse-coordinated intervention 
group compared with usual care alone. 

PART 2 SMOKING CESSATION

In chapter 7, we present the characteristics of patients who successfully quit smoking 
in a multicentre, randomised controlled trial (RESPONSE-1). We selected the 324 pre-
event smokers (43%) and analysed the smoking and quit status during baseline and at 
one-year follow-up after an acute coronary syndrome. We found that the most important 
characteristic of successful quitters was immediate cessation after hospitalisation. In 
addition, a higher level of education, no previous history of coronary heart disease, 
LDL-cholesterol level on target and adequate physical activity at one-year characterised 
successful quitters. 

In chapter 8, we present a detailed analysis on smoking cessation in European patients 
with coronary heart disease. This report from the EUROASPIRE IV survey was carried 
out in selected geographical areas in 24 European countries (78 hospitals) in 2012-
2013 and compared with earlier surveys (EUROASPIRE II and III). In total, 7998 
patients with coronary interventions (acute or elective) or events were interviewed and 
examined between 6 months and 3 years following hospital discharge. Information on 
smoking behaviour was collected using an interview questionnaire and smoking status 
was verified by the concentration of breath carbon monoxide using a smoker analyser 
(Bedfont Scientifc, Model Micro+). In EUROASPIRE IV, the proportion of patients 
who were successful quitters increased with an increasing age and higher levels of 
education, and smoking cessation was associated with weight gain. However, across the 
3 different surveys (1999, 2006 and 2013), smoking cessation rates remained unchanged 
at approximately 50%, despite tobacco control measures and the availability of effective 
medications to support cessation. However, we found considerable variation between 
individual countries in pre-event smoking prevalences and cessation proportions. 
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Smoking cessation rates should therefore be interpreted in the light of pre-event smoking 
prevalences, and caution is advised when comparing individual European countries. 
In the large group of persistent smokers, novel strategies for optimal secondary prevention 
are needed. Within this context, it should be taken into account that successful quitters 
report more actions to make healthy lifestyle changes, including participating in a cardiac 
rehabilitation programmes, as compared with persistent smokers. This motivation can 
potentially help the development of new strategies in secondary prevention, especially 
in patients with more than one lifestyle-related risk factor.

In chapter 9, we investigate the characteristics and preferences of patients who 
successfully quit smoking in the RESPONSE-2 trial as a pre-defined secondary outcome, 
embedded in the main RESPONSE-2 trial. We found that among the successful quitters 
at 12 months follow-up, the majority in both intervention and usual care group were 
immediate quitters (confirmed using urinary cotinine at baseline and 12-months follow-
up). The study also shows that in the intervention group, successful quitters participated 
less frequently in the smoking cessation programme compared with persistent smokers. 
Furthermore, successful quitters participated more frequently in one of the other two 
lifestyle programme compared with persistent smokers. This suggests that successful 
quitters are also motivated for additional lifestyle improvements. 
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NEDERLANDSE SAMENVATTING

‘De ambulancebroeders zagen direct wat er aan de hand was: ik had een hartinfarct! 
Onmiddellijk werd ik naar het ziekenhuis gebracht, lag ik op de katheterisatiekamer en 
openden de artsen een van de bloedvaten die het infarct veroorzaakten. Ik moet toegeven dat 
ik, nadat ik uit het ziekenhuis kwam, enorm geschrokken was. Het was me duidelijk dat ik 
iets aan mijn leefstijl moest doen om een nieuw infarct te voorkomen. Ik ben daarom direct 
gestopt met roken. Helaas ben ik intussen wel wat kilo’s aangekomen. Wat kan ik nu het beste 
doen? Is het gewichtsverlies programma uit RESPONSE-2 wat voor mij? Kan ik dit wel? Ik 
heb namelijk nog niet eerder zoiets ondernomen. Goed dat het gewoon bij mij in de buurt te 
volgen is. Ik ben bereid mijn leefstijl te veranderen. Dat zal echt nodig zijn, gezonder leven, 
om mijn kleinkinderen te zien opgroeien. Ik zou meer willen bewegen, maar ik heb er weinig 
energie voor. Ik ben ook geïnteresseerd in het hartrevalidatieprogramma en gesprekken met 
de verpleegkundige. Het lijkt me prettig dat iemand me begeleidt in de keuzes die je moet 
maken. Het was niet niks. M’n leven stond echt van de ene op de andere dag op z’n kop.’ 
(Dhr P. Sanders, 63 jaar)

Ondanks steeds betere behandelingen zijn hart- en vaatziekten wereldwijd nog steeds 
een belangrijke oorzaak van overlijden. Het gaat daarbij heel vaak om een coronaire 
aandoening. Coronairen, ook wel kransslagaderen genoemd, voorzien het hart van bloed 
en zuurstof. Door een vernauwing of afsluiting van een of meerdere coronairen kan een 
hartinfarct ontstaan. Hierna blijft er een verhoogd risico op een nieuw hartinfarct of 
een andere hart- en vaatziekte. Daarom is secundaire preventie, of anders gezegd, het 
inperken van risicofactoren, belangrijk om de ziekte te stoppen of te vertragen. 

De behandeling van de risicofactoren voor patiënten met hart- en vaatziekten bestaat 
uit een combinatie van medicatie en aanpassing van leefgewoonten. Daarvoor zijn 
er zowel nationaal als internationaal uitgebreide richtlijnen opgesteld met duidelijke 
aanbevelingen voor behandelstreefwaarden. Het gaat dan om bloeddruk, gewicht, 
bewegen, roken, cholesterol- en bloedsuiker. De aanbevelingen uit de Europese richtlijn 
zijn weergegeven in Tabel 1. 
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Tabel 1. 
Richtlijn aanbevelingen voor de secundaire preventie van hart- en vaatziekten 

Aanbevelingen richtlijn

Stoppen met roken (voor rokers)
Regelmatige fysieke activiteit, ≥30 min. 5x/week
BMI <25 kg/m2

Buikomvang:
     <94 cm (mannen)
     <80 cm (vrouwen)
Bloeddruk <140/90 mmHg
Totaalcholesterol <4.5 mmol/L
LDL-cholesterol <1.8 mmol/L
Voor patiënten met type-2 diabetes:
     Nuchter glucose <7.0 mmol/L 
     HbA1c <6.5%

BMI=Body mass index; HbA1c=glycated hemoglobine;
LDL=low-density lipoproteïne

Secundaire preventieve interventies zijn effectief. Het naleven van de aanbevelingen 
gericht op leefgewoonten en de behandeling van bloeddruk en cholesterol met medicatie 
zorgt voor een aanzienlijke risicoverlaging. Uit de EUROASPIRE (European Action 
on Secondary and Primary Prevention by Intervention to reduce Events) surveys blijkt 
echter dat het de meerderheid van de patiënten niet lukt de streefwaarden te halen. 
Secundaire preventie is daarmee verre van optimaal. 

In dit proefschrift evalueren we een aantal strategieën en concepten om risicofactoren 
in te perken. We analyseerden eerder uitgevoerde onderzoeken en identificeerden 
effectieve componenten van bestaande (door verpleegkundigen gecoördineerde) 
preventieprogramma’s. Op basis van onze bevindingen ontwierpen en voerden we een 
nieuwe, op onze bevindingen gebaseerde, gerandomiseerde studie uit. Dit alles met als 
doel het heroverwegen van de huidige aanpak van risicofactoren in de secundaire preventie 
van hart- en vaatziekten.

Hoofdstuk 2 dient ter introductie en geeft inzicht over de huidige klinische praktijk 
in Nederland. De prevalentie van risicofactoren voor hart- en vaatziekten onder de 
Nederlandse deelnemers aan EUROASPIRE IV (n=498) wordt in kaart gebracht. 
Bijna alle patiënten ontvangen preventieve medicijnen (antistollingsmedicijnen, 
cholesterolverlagers en bloeddrukverlagers), terwijl leefstijl-gerelateerde risicofactoren, 
zoals verhoogde bloeddruk (hypertensie), overgewicht en diabetes veel voorkomend 
blijven. Wij concluderen dat in de onderzochte groep patiënten met een coronaire 
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hartziekte secundaire preventie te kort schiet. De aanpak blijkt onvoldoende en 
verbetering van ongezonde leefgewoonten wordt te weinig bereikt. 
In de volgende twee delen wordt verslag gedaan van de resultaten van onze studies:

DEEL 1: DOOR VERPLEEGKUNDIGEN GECOORDINEERDE (NA)ZORG

Een multidisciplinaire aanpak van risicofactoren, zoals bijvoorbeeld met ‘door 
verpleegkundigen gecoördineerde (na)zorg’, wordt aanbevolen in de Europese 
richtlijn om secundaire preventie te verbeteren. Deze aanbeveling is gebaseerd op een 
beperkt aantal studies waarin de effecten van door verpleegkundigen gecoördineerde 
zorg onderzocht werden. Deze zorg bestaat uit vaststelling van het cardiovasculair 
risicoprofiel en ondersteuning van de patiënt bij het behalen van behandelstreefwaarden 
en leefstijlaanpassing. Verpleegkundigen begeleiden patiënten en hun familie met 
betrekking tot verandering van leefgewoonten en het opvolgen van medicijnvoorschriften. 
Daarnaast is coördinatie van zorg een essentieel deel van het verpleegkundig taakgebied 
en relevant bij secundaire preventie.

In hoofdstuk 3 onderzoeken we effectieve componenten van door verpleegkundigen 
gecoördineerde zorg door middel van een systematische review en meta-analyse van 
gerandomiseerde onderzoeken. Uit dit uitgebreide literatuuronderzoek blijkt dat 
risicofactor management de meest voorkomende strategie is, op de tweede plek gevolgd 
door multidisciplinaire consultatie. Door verpleegkundigen gecoördineerde zorg 
laat wisselende effecten zien op de verschillende risicofactoren. Gebaseerd op onze 
systematische review benoemen we effectieve componenten van door verpleegkundigen 
gecoördineerde zorg. Allereerst zorgt het (gedelegeerd) voorschrijven en indien nodig 
verhogen van de dosering van medicijnen door verpleegkundigen voor een verlaging 
van bloeddruk en cholesterol. Wanneer de effecten van een groot aantal studies 
wordt samengevoegd, blijkt bovendien dat door verpleegkundigen gecoördineerde 
zorg een positief effect heeft op het aantal gestopte rokers. Overige vergelijkingen 
worden belemmerd door onderlinge verschillen in interventies en uitkomsten in 
de studies. Daarom bevelen we aan dat een algemene, universele definitie van door 
verpleegkundigen gecoördineerde zorg wordt ontwikkeld waarin de verschillende 
onderdelen benoemd worden. Hiermee wordt het vergelijken van studies vereenvoudigd 
en kennisontwikkeling beter mogelijk gemaakt. 

In Hoofdstuk 4 beschrijven we het doel en het studieontwerp van de RESPONSE-2 
(Randomised Evaluation of Secondary Prevention by Outpatient Nurse SpEcialists) 
studie. De RESPONSE-2 studie is opgezet om het effect vast te stellen van een 
samengestelde interventie waarbij drie leefstijl programma’s werden aangeboden aan 
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patiënten met een coronaire hartziekte. De programma’s werden in de eigen plaatselijke 
omgeving van de patiënten georganiseerd en waren gericht op stoppen met roken, 
gewichtsverlaging en verbeteren van lichaamsbeweging. 
 
Patiënten in de interventie groep kregen naast de gebruikelijke zorg (hartrevalidatie, 
consult bij de cardioloog, vier consulten bij de verpleegkundige) ook een verwijzing 
naar tenminste één bewezen effectief leefstijlprogramma (Figuur 1). De verpleegkundige 
besprak met de patiënt diens voorkeur voor het programma en de volgorde van deelname. 
Door loting werd bepaald of patiënten het interventieprogramma mochten volgen. 

Figuur 1. 
Stroomschema RESPONSE-2 studie

Het leefstijl interventie programma bestond uit drie onderdelen. In het stoppen met roken 
programma werd telefonische begeleiding geboden. Het gewichtsverlies programma 
bood de patiënt groepsbijeenkomsten inclusief toegang tot online faciliteiten. In het 

Nederlandse Samenvatting



209

beweegprogramma werd gebruik gemaakt van een accelerometer en bood een online 
coach ondersteuning. De inclusie van de 824 patiënten vond plaats tussen april 2013 en 
juli 2015 in 15 Nederlandse ziekenhuizen. 

In hoofdstuk 5 presenteren we de belangrijkste uitkomsten van de RESPONSE-2 
studie. 
Een jaar na ziekenhuisontslag bleek door verpleegkundigen gecoördineerde verwijzing 
naar tenminste één leefstijlprogramma effectiever om leefstijl risicofactoren te verbeteren 
dan wanneer alleen gebruikelijke zorg werd gegeven (Figuur 2). Het effect van het 
gewichtsverlies programma was het sterkst. We ontdekten daarnaast ook dat samenwonen 
met een partner in beide groepen geassocieerd was met een succesvolle uitkomst. 

Het aantal patiënten in de interventiegroep dat gebruik maakte van het programma aanbod 
was hoog. Vijfentachtig procent van hen volgden een of meer leefstijlprogramma’s. 
Bij het vaststellen van het percentage patiënten met succes was een extra criterium dat bij een 
patiënt tenminste ten aanzien van één leefstijl risicofactor verbetering objectief kon worden 
vastgesteld en dat de overige twee leefstijl risicofactoren niet verslechterd mochten zijn. 

Figuur 2. 
Percentage patiënten met een succesvolle uitkomst en het aantal leefstijl gerelateerde  
risicofactoren (LRF), een jaar na ziekenhuisontslag. 

In Hoofdstuk 6 onderzochten we de gedelegeerde bevoegdheid aan verpleegkundigen 
om de dosering van medicatie aan te passen (titratie) op basis van de RESPONSE-1 
data. De RESPONSE-1 studie liet een toename zien van het aantal patiënten dat de 
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streefwaarde voor LDL-cholesterol behaald had in de interventie groep in vergelijking 
met gebruikelijke zorg. Verondersteld werd dat titratie activiteiten van verpleegkundigen 
hieraan bijgedragen hadden. In onze analyse werd bevestigd dat door verpleegkundigen 
gecoördineerde (na)zorg voor patiënten met een hartinfarct geassocieerd kon worden 
met het vaker bijstellen van de dosering van medicatie en het bereiken van een gemiddeld 
hogere dosering. 

DEEL 2: STOPPEN MET ROKEN

Het verband tussen roken en hart- en vaatziekten staat onomstotelijk vast. Daarom is 
stoppen met roken na een coronaire hartziekte een van de meest effectieve preventieve 
maatregelen die een patiënt kan nemen. Het zorgt voor een geschatte risicoverlaging van 
33-50% op respectievelijk een herhaald infarct of overlijden, gemeten in studies met een 
follow-up tijd van minimaal twee jaar. Stoppen met roken is bijzonder moeilijk voor veel 
patiënten. Ongeveer de helft van de patiënten blijft roken na een ziekenhuisopname in 
verband met een coronaire hartziekte, zoals bij een hartinfarct. Daarom onderzochten 
wij kenmerken van succesvol gestopte rokers.  
 
In Hoofdstuk 7 presenteren we kenmerken van succesvol gestopte rokers in een 
gerandomiseerde studie (RESPONSE-1) in 11 Nederlandse ziekenhuizen. We 
selecteerden de rokers voor ziekenhuisopname bij een hartinfarct en analyseerden 
de rook- en stopstatus na ontslag en een jaar daarna. Deze studie laat vooral zien 
dat het meest belangrijke kenmerk van succesvol gestopte rokers is dat zij direct na 
ziekenhuisopname stoppen. Daarnaast waren zij vaker hoger opgeleid, was het voor hen 
vaker de eerste ziekenhuisopname voor een coronaire hartziekte, en behaalden zij een 
jaar na ziekenhuisontslag vaker de streefwaarden voor cholesterol en ‘fysieke activiteit’ 
volgens de richtlijn.  

Hoofdstuk 8 richt zich op Europese patiënten met een coronaire hartziekte 
(EUROASPIRE IV). Aan deze grote Europese studie deden 78 ziekenhuizen uit 24 
landen mee en werden in totaal 7998 patiënten geïnterviewd en onderzocht. De evaluatie 
van de cardiovasculaire risicofactoren en de behandeling vond plaats tussen zes maanden 
en drie jaar na ziekenhuisopname. Informatie over het rookgedrag werd verzameld door 
middel van een vragenlijst en objectief gemeten via de uitademingslucht met een smoking 
analyser. Tussen 1999 en 2013 (EUROASPIRE II-IV) blijft het percentage gestopte 
rokers rond de 50%. Dit ondanks strenger wordende tabaksontmoedigende maatregelen 
en betere beschikbaarheid van effectieve medicijnen ter ondersteuning van het stoppen 
met roken. Er zijn echter tussen de verschillende landen grote verschillen, zowel ten 
aanzien van de stoppercentages als de percentages patiënten die voorafgaand aan de 
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ziekenhuisopname rookte. Het percentage gestopte rokers per individueel land moet 
daarom gezien worden in het licht van de hoeveelheid rokers vóór de ziekenhuisopname 
en voorzichtigheid is geboden bij het vergelijken van de percentages gestopte rokers tussen 
landen. In vergelijking met patiënten met een coronaire hartziekte die bleven roken, 
gaven succesvol gestopte rokers vaker aan tevens de keuze voor gezonde leefgewoonten 
te maken, inclusief deelname aan het hartrevalidatie programma.

In hoofdstuk 9 wordt dieper ingegaan op de kenmerken en voorkeuren van patiënten 
die succesvol stopten met roken in de RESPONSE-2 onderzoekspopulatie. We namen 
waar dat de meerderheid van de succesvol gestopte rokers één jaar na ziekenhuisontslag, 
in zowel de interventie als de controlegroep, tot de ‘directe stoppers’ behoorde. Deze 
patiënten stopten al tijdens de ziekenhuisopname en hadden zowel direct na ontslag, als 
12 maanden daarna een negatief urine cotinine testresultaat. De studie laat ook zien dat 
succesvol gestopte rokers in vergelijking met patiënten die bleven roken minder vaak 
meededen aan het stoppen met roken programma en vaker aan een van de andere twee 
leefstijl programma’s. Dit suggereert dat succesvol gestopte rokers gemotiveerd zijn om 
naast het stoppen met roken ook andere leefgewoonten te veranderen. 

‘Ik heb mijn leven weer opgepakt en toen ik thuiskwam was ik ook niet meer bang ofzo. Na 
mijn infarct heb ik stappen gezet richting een betere leefstijl. Ik was zelfstandig succesvol 
gestopt met roken en wilde meer gaan bewegen. Samen met mijn hond of mijn vrouw 
ga ik tegenwoordig elke dag een stuk wandelen of fietsen. Dat is gezellig en houdt me fit. 
Bewegen is nu een tweede natuur geworden. Sinds ik flink wat kilo’s ben afgevallen met 
het gewichtsverlies programma uit RESPONSE-2 (Weight Watchers) merk ik dat ik meer 
energie krijg. Natuurlijk slik ik nu medicijnen, dat hoort er ook bij. Ik heb veel gehad aan 
de paar gesprekken met de verpleegkundige tijdens de hartrevalidatieperiode. Zij stimuleerde 
me van de leefstijlprogramma’s gebruik te maken. Alleen was ik niet zover gekomen. Mijn 
risicofactoren kan ik nu zelf beter onder controle houden. Ik heb geen hartklachten meer, al 
ben ik wel wat sneller vermoeid.’ (Dhr P. Sanders, 63 jaar)

Nederlandse Samenvatting





List of publications



214



215

Publications from this dissertation

M. Snaterse, S. Khatibi, WJM. Scholte op Reimer, RJG. Peters, Y. Feng, JW. Deckers. 
Secundaire preventie van coronaire hartziekte: resultaten van EuroAspire IV. 
(Dutch) Ned Tijdschrift Geneesk. 2017;161:D643   

M. Snaterse, J. Dobber, P. Jepma, RJG. Peters, G. ter Riet, SM. Boekholdt, B. Buurman, 
WJM. Scholte op Reimer. 
Effective components of nurse-coordinated care to prevent recurrent events: a systematic 
review and meta-analysis.
Heart 2016;102(1):50-56 

S. Lachman, M. Minneboo, M. Snaterse, HT. Jorstad, G. ter Riet, WJM. Scholte op 
Reimer, SM. Boekholdt, RJG. Peters. 
Community-based comprehensive lifestyle programs in patients with coronary artery disease: 
Objectives, design and expected results of Randomized Evaluation of Secondary Prevention 
by Outpatient Nurse SpEcialists 2 trial (RESPONSE 2).
Am Heart J 2015;170:216-22.

M. Minneboo, S. Lachman, M. Snaterse, HT. Jorstad, G. ter Riet, SM. Boekholdt, WJM. 
Scholte op Reimer, RJG. Peters, on behalf of the RESPONSE-2 study group. 
Community-based lifestyle intervention in patients with coronary artery disease. The 
RESPONSE 2 trial.
JACC 2017;70(3):318-27.

M. Snaterse, HT. Jorstad, M. Heiligenberg, G. ter Riet, SM. Boekholdt, WJM. Scholte 
op Reimer, RJG. Peters. 
Nurse-coordinated care improves the achievement of LDL-cholesterol targets through more 
intensive medication titration. 
Openhrt-2017-000607.

M. Snaterse, WJM. Scholte op Reimer, J. Dobber M. Minneboo G. ter Riet, HT. 
Jorstad, SM. Boekholdt, RJG. Peters. 
Smoking cessation after an acute coronary syndrome:immediate quitters are successful quitters. 
Neth Heart J. 2015; 23(12):600-607. 

M. Snaterse, JW. Deckers, M. Lenzen, HT. Jorstad, D. De Bacquer, RJG. Peters, C. 
Jennings, K. Kotseva, WJM. Scholte op Reimer for the EUROASPIRE investigators. 
Smoking cessation in European patients with coronary heart disease. Results from the 
EUROASPIRE IV survey: A registry from the European Society of Cardiology. 
Int. J of Card;258(2018)1-6.

List of publications



216

M. Snaterse, HT Jorstad, M. Minneboo, S. Lachman, SM Boekholdt, G. ter Riet, 
WJM Scholte op Reimer, RJG Peters. 
Nurse-coordinated referral to a community-based smoking cessation programme in patients 
with coronary artery disease: results from the RESPONSE-2 study. 
(submitted)

Other Publications
Leemrijse CJL, Peters RJG, von Birgelen C, van Dijk L, van Hal JMC, Kuijper AFM, 
Snaterse M, Veenhof C. 
The telephone lifestyle intervention ‘Hartcoach’ has modest impact on coronary risk factors: A 
randomized multicentre trial. 
Eur J Prev Cardiol. 2016;23(15)1658-68.

Dobber J, Latour C, Snaterse M, van Meijel B, ter Riet G, Scholte op Reimer W, Peters R. 
Developing nurses’ skills in motivational interviewing to promote a healthy lifestyle in patients 
with coronary artery disease. 
(Accepted in European Journal of Cardiovascular Nursing, 2018)

Minneboo M, Lachman S, van Engen-Verheul M, ter Riet G, Snaterse M, Scholte op 
Reimer WJM, Kemps H, Jorstad HT, Peters RJG. 
Impact of cardiac rehabilitation on lifestyle-related risk factors in patients with coronary 
artery disease: an analysis of the CARDSS-II trial. 
(submitted)

Snaterse M, Ruger W, Scholte op Reimer WJM, Lucas C. 
Antibiotic-based catheter lock solutions for prevention of catheter-related bloodstream 
infection: a systematic review of randomised controlled trials. 
J Hosp Infect 2010;75(1):1-11.

Snaterse M. 
‘Antibiotica bevattende oplossingen om katheter gerelateerde bloedbaaninfecties te voorkomen.’ 
voor Ned tijdschr EBP 2010;8 (4): 18-22.

Snaterse M, Scholte op Reimer W, Vermeulen H. 
Wetenschap kritisch bekeken: ‘Jaarsma T. Effect of moderate or intensive disease management 
program on outcome in patients with heart failure (2008)’ 
voor Ned tijdschr EBP 2009;7(5): 12-13.

List of publications



217

List of publications





PhD Portfolio



220



221

PhD PORTFOLIO

Name PhD student: Marjolein Snaterse- Zuidam
PhD period: 2012-2018
Name PhD supervisor: 
Prof. dr. RJG Peters, 
Prof. dr. WJM Scholte op Reimer

Year(s) Workload 
ECTS

1.PhD Training
Courses, seminars, workshops and master classes
Scientific Writing in English for Publication 
Practical Biostatistics
Basic Course in Legislation and Organisation for Clinical Researchers (BROK)
Clinical data management
Advanced Topics in Biostatistics
Qualitative Research

2013
2013
2012/2016
2014
2014
2016

1.5
1.1
1.0
0.7
2.1
1.9

Presentation at conference (oral or poster)
CarVasZ, Ede, the Netherlands, Oral presentation
NVVC, Noordwijkerhout, the Netherlands, Poster Presentation 
EUROPREVENT, Lissabon, Portugal, Poster presentation
EUROHEARTCARE, Dubrovnic, Croatia, Poster presentation
ESC, Barcelona, Spain, Poster presentation
ESC, Rome, Italy, Poster presentation
EUROPREVENT, Malaga, Spain, Poster presentation
Hartrevalidatie congres, the Netherlands, Oral presentation

2013-2017
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2018

2.5
0.5
1.0
1.0
0.5
1.0
1.0
0.5

Visiting scientific conference
EUROPREVENT, Dublin, Ireland
Cardiac Rehabilitation congress, Amersfoort, the Netherlands
ESC/EUROPREVENT, RAI, Amsterdam, the Netherlands
American Heart Association, New Orleans, USA
EUROHEARTCARE, Jonkoping, Sweden

2012
2012
2013
2016
2017

0.5
0.25
0.5
0,5
0,5

2.Teaching
Lecturing
Lecturer, School of Nursing, Faculty of Health, Amsterdam
University of Applied Sciences (0.4 fte)
Continuing Nursing Education, Dutch Society of 
Cardiovascular Nurses (NVHVV)
Teaching study nurses RESPONSE-2 trial Utrecht
Tutor Working group, Master Evidence Based Practice, 
University of Amsterdam
Journal Club School of Nursing, Faculty of Health, Amsterdam
University of Applied Sciences

2012-present

2014-2018

2013-2016
2012-2013

2012-present

12.0

4.0

3.0
4.0

2.0

Student coaching 
Master thesis, Marloes Klein Hesseling, Clinical Information and Health 
Technology, University of Amsterdam

2015 2.0

PhD Portfolio



222

Year(s) Workload 
ECTS

3.Parameters of Esteem

Grands, Awards and Prices
Dutch Organisation for Scientific Research NWO, PhD. Grant
Faculty of Health, Amsterdam University of Applied Sciences, 
Winner research award
EuroHeartCare, Dubrovnik, Croatia, Best poster category,
moderated poster session  
ESC, Barcelona, Spain, Best e-poster category

2014-2018
2015

2015

2016

Other
Chair Scientific committee Dutch Society of 
Cardiovascular Nurses (NVHVV)
Member Education Committee Council on Cardiovascular
Nursing and Allied Professions (CCNAP)
Member Alliantieraad Nederland Rookvrij/Dutch
Alliance for a Smoke Free Society (on behalf of NVHVV)

2014-present

2017-present

2015-present

4.0

1.0

1.0

PhD Portfolio



223





Dankwoord



226



227
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er veel van geleerd. 

Beste Harald, toen jij mijn copromotor werd, was het team compleet. We hebben 
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De overige leden van de promotiecommissie, Prof. dr. R.J. de Winter, Prof. dr. K. 
Stronks, Prof. dr. R.J. de Haan, Prof. dr. F.L.J. Visseren, Prof. dr. J.W. Deckers, dr. M.J. 
Lenzen en dr. E.P. Moll van Charante wil ik bedanken voor het beoordelen van mijn 
proefschrift en jullie bereidheid zitting te nemen in de promotiecommissie. 
 
Mijn mede (RESPONSE-2) promovendi Madelon en Sangeeta, wat hebben we hard 
gewerkt om de trial van begin tot einde goed te laten verlopen en het is gelukt! Dat we 
uiteindelijk met elkaar op het American Heart Association- congres in New Orleans 
geweest zijn was een hoogtepunt. Ik miste de gezelligheid en samenwerking het laatste 
jaar, toen jullie traject overging in een A(N)IOS. Madelon, gelukkig heb ik jou aan mijn 
zijde op deze belangrijke dag.
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Beste Gerben, jouw constructieve kritiek als epidemioloog ‘zeuren over andermans werk’ 
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Alle medeauteurs, Mattie Lenzen, Jaap Deckers, Gerben ter Riet, Patricia Jepma, Jos 
Dobber, Madelon Minneboo en Bianca Buurman wil ik bedanken voor het delen van 
hun kennis en waardevolle bijdrage aan de manuscripten. In addition I would like to 
thank Kornelia Kotseva, Dirk de Bacquer and Catriona Jennings for the enjoyable 
collaboration which resulted in a EUROASPIRE publication. 

Annette en Nienke, het was fijn tegelijk met jullie promovendus te zijn en herkenbare 
hobbels te bespreken. Amsterdam en Rotterdam liggen minder ver uit elkaar dan soms 
wordt gedacht. In de toekomst hoop ik weer congressen en kamers met jullie te delen!
Annette, wat fijn dat jij mijn paranimf wil zijn. 

Het management van de opleiding Verpleegkunde, Corine Latour en Judith van 
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Lieve kamergenoten van C2.19, Wat is het fijn om leuke, te gekke kamergenoten om 
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Studenten en alumni van de opleiding Verpleegkunde voor EUROASPIRE IV, V en de 
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krijgen en hoe bijzonder was het voor mij om met studenten samen aan onderzoek te 
werken. 

Mattie, Marije, Ingrid, John en Ellen, we delen dezelfde interesse in onderzoek 
en verbetering van zorg voor hart- en vaat patiënten binnen de werkgroep 
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