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SAMENVATTING
Hart- en vaatziekten behoren tot de grootste gezondheidsproblemen in de wereld. Wereldwijd is de 
doodsoorzaak in 30% van de gevallen een hart- en vaatziekte. Inmiddels weten wij dat er risicofac-
toren zijn die de kans op hart- en vaatziekten vergroten. Een aantal hiervan – geslacht, leeftijd en 
genetische oorzaken - zijn niet te beïnvloeden. Echter, een aantal is wel te beïnvloeden, waarvan 
de belangrijkste zijn: roken, een hoog LDL-cholesterol (het slechte cholesterol), hoge bloeddruk, 
te weinig bewegen, ongezond eten, overgewicht hebben en suikerziekte die niet goed behandeld is. 
Naast roken zijn ongezonde leefgewoonten van groot belang: van ongezond eten, te weinig bewe-
gen en overgewicht nemen de overige risicofactoren verder toe (dat wil zeggen, deze kunnen leiden 
tot een hoge bloeddruk, hoog cholesterol en diabetes). Bij mensen die nog geen hart- en vaatziekten 
hebben kan de kans op het verkrijgen hiervan behoorlijk verlaagd worden door deze risicofactoren 
zo veel mogelijk te verminderen of vermijden (primaire preventie). Bij mensen die reeds een hart- 
en vaatziekte hebben (die bijvoorbeeld een hartinfarct hebben gehad) is het nog belangrijker om 
deze risicofactoren in te perken, naast het goed gebruiken van medicijnen om te voorkomen dat er 
nieuwe complicaties ontstaan (secundaire preventie). 

In Europa en Amerika hebben de verenigingen van cardiologen en de daaraan verwante special-
ismen richtlijnen opgesteld. Hierin worden duidelijke adviezen gegeven wat betreft primaire en 
secundaire preventie van hart- en vaatziekten. Deze adviezen worden onder andere uitgedrukt 
als preventieve doelen, bijvoorbeeld een bloeddruk onder een bepaald niveau, minimaal 5x per 
week een half uur bewegen et cetera. Echter, in de praktijk wordt gezien dat deze doelen lang niet 
behaald worden.

Bij zowel primaire als secundaire preventie van hart- en vaatziekten is er ruimte voor verbetering. 
Derhalve presenteren wij in dit proefschrift een aantal nieuwe strategieën voor de implementatie 
van preventie van hart- en vaatziekten.

Deel 1: Risicoschattingen in primaire preventie

In deel 1 wordt onderzoek gedaan naar de huidige manier van schatten van risico op hart- en 
vaatziekten in primaire preventie.  Zowel in Europa als Amerika wordt risicoscreening aanbevolen 
in primaire preventie. Op basis van leeftijd, geslacht en de aanwezigheid van risicofactoren kan 
een voorspelling worden gedaan over de waarschijnlijkheid dat iemand gaat lijden aan hart- en 
vaatziekten. De Europese vereniging van cardiologen heeft hiervoor een risicofunctie ontwikkeld, 
genoemd SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation). SCORE wordt gebruikt om de kans 
om binnen 10 jaar te overlijden aan hart- en vaatziekten te berekenen. Als die kans >5% is, wordt 
gesproken van ‘hoog risico’, en wordt een agressieve aanpak van de beïnvloedbare risicofac-
toren aanbevolen, zowel middels leefstijlmaatregelen en medicijnen. Om het gebruik hiervan te 
vergemakkelijken zijn SCORE tabellen gemaakt, waarin 3 niveaus van risico weergeven worden: 
groen (laag), geel (matig) en rood (hoog). In Nederland wordt een eigen risicofunctie, gebaseerd 
op SCORE, toegepast. Echter, bij deze risicofunctie wordt met een aantal uitingen van hart- en 
vaatziekten, waar men niet direct aan overlijdt, ook rekening gehouden.  
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In hoofdstuk 2 evalueren wij SCORE in een groot, Brits bevolkingscohort (EPIC-Norfolk, 
n=15,000). In 2012 is door de Europese vereniging van cardiologen besloten om Groot Brittannië 
te reclassificeren van een hoog-risico land tot een laag-risico land. Dit heeft consequenties voor het 
toepassen van SCORE, gezien die een versie kent voor hoog-risico landen en laag-risico landen. 
Wij vonden dat het hoog-risico algoritme van SCORE het risico op overlijden van hart- en vaatziek-
ten duidelijk overschat vergeleken met het laag-risico algoritme. Derhalve concluderen wij de dat 
reclassificatie correct is geweest.

In hoofdstuk 3 kijken wij naar de verhoudingen tussen hart- en vaatziekten waar men aan overlijdt 
en hart- en vaatziekten waar men niet aan overlijdt. Dit is van belang omdat SCORE, hetgeen in 
Europa aanbevolen wordt voor risicoschatting in primaire preventie, alleen rekening houdt met 
sterfte aan hart- en vaatziekten. Echter, voor individuen, behandelaars, politici en verzekering-
smaatschappijen is het minstens even belangrijk om de risico’s te kunnen schatten van hart- en 
vaatziekten waar men niet aan overlijdt; denk aan bijvoorbeeld een beroerte. In de grote EPIC-Nor-
folk bevolkingscohort hebben wij daarom de verhouding tussen sterfte en ziekte (dat wil zegen: 
niet fataal) van hart- en vaatziekten bekeken. Daarin zien wij dat hoewel het risico op sterfte heel 
klein is in jonge individuen en met name vrouwen, het risico op een niet-fatale hart- en vaatziekte 
verhoudingswijze heel groot is. Wij concluderen daarom dat in jonge mensen met een lage SCORE 
(dat wil zeggen: kleine berekende kans op overlijden binnen 10 jaar aan hart- en vaatziekten), dit 
niet meteen omgerekend kan worden in een kleine kans op het verkrijgen van hart- en vaatziekten 
waar men niet direct aan overlijdt. 

In hoofdstuk 4 kijken wij naar de Nederlandse richtlijn van preventie van hart- en vaatziekten. 
In de nationale, Nederlandse richtlijn wordt aanbevolen om het risico op hart- en vaatziekten te 
schatten middels een aangepaste versie van de SCORE. Deze versie kijkt niet alleen naar de kans op 
overlijden van hart- en vaatziekten, maar ook het verkrijgen van een uiting van hart- en vaatziek-
ten waar men niet aan overlijdt: niet fatale hartinfarcten, beroerten en hartfalen. Echter houdt deze 
aangepaste versie van SCORE geen rekening met andere uitingen van hart- en vaatziekten, zoals 
in de benen, aan de lichaamsslagader of andere atherosclerotische ziekten. Daarom hebben wij de 
verhoudingen tussen sterfte en ziekte die wij in hoofdstuk 3 hebben gepresenteerd toegepast op 
de Nederlandse SCORE-tabellen. Wij zien dan dat de proportie van mensen in categorieën met 
een hoog risico (de rode vakjes in de risicotabel) toenemen van 21% naar 61%. Dit betekent dat de 
huidige Nederlandse risicotabellen de kans op hart- en vaatziekten belangrijk onderschatten.

Deel 2: een verpleegkundig spreekuur voor mensen na een 

hartinfarct.

Mensen die een hartinfarct hebben gehad hebben een sterk vergrote kans om opnieuw een hartin-
farct te krijgen, of om ziektes in andere slagaders te ontwikkelen (bij voorbeeld in de benen, nieren 
of de hersenen).  Bij deze mensen is het van groot belang dat hun risicofactoren goed aangepakt zijn 
en dat ze hun medicijnen goed innemen. Hoewel er in Europese en Nederlandse richtlijnen duideli-
jke doelen voor het behandelen van de risicofactoren, worden deze doelen in de praktijk slecht 
bereikt. Nieuwe initiatieven zijn nodig om zulke patiënten beter te begeleiden. Daarom hebben 
wij een verpleegkundig spreekuur ontwikkeld om patiënten te begeleiden na een hartinfarct en een 
wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd om te evalueren wat het effect van zo’n spreekuur is. Dit 
onderzoek heet Randomised Evaluation of Secondary Prevention by Outpatient Nurse SpEcialists, 
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afgekort als RESPONSE.

In hoofdstuk 5 presenteren wij de opzet van RESPONSE. Om het effect van het spreekuur zo zuiv-
er mogelijk te beoordelen hebben wij 754 patiënten in 11 medische centra in Nederland middels 
loting verdeeld in twee groepen. Eén groep kreeg de reguliere zorg, inclusief alle zorg die normaal 
geboden wordt na een hartinfarct, zoals bezoeken bij de cardioloog of andere specialisten - en har-
trevalidatie. Dit was de controlegroep ofwel reguliere zorg groep. De patiënten in de andere groep 
werden hiernaast vier keer uitgenodigd voor het verpleegkundig spreekuur. Dit was de interven-
tiegroep ofwel de verpleegkundige groep. 

Het verpleegkundig spreekuur bestond uit vier bezoeken in de eerste 6 maanden op de poli. Tijdens 
alle bezoeken werd aandacht besteed aan een gezonde leefstijl (stoppen met roken, voldoende 
bewegen, het bereiken van een gezond gewicht en lichaamssamenstelling, voldoende fruit en 
groenten eten, niet meer dan een matige inname van alcohol), waarden van bloeddruk en LDL-cho-
lesterol volgens de geldende richtlijn (bovendruk <140mmHg, LDL-cholesterol <2.5mmol/L), en 
een goede instelling van eventuele suikerziekte. Verder werd bij elk bezoek stilgestaan bij welke 
medicijnen gebruikt werden en of hiermee de doelen bereikt werden. Zo nodig kon de verpleegkun-
dige, in samenspraak met een arts, de medicijnen veranderen.

Na 12 maanden (dus 6 maanden na het laatste spreekuurbezoek in de interventiegroep) hebben wij 
de risicofactoren beoordeeld en gekeken of er een verschil tussen de groepen was. Onze hypothese 
is te zien in het schema hieronder. Onze verwachting was dat alle patiënten net na het hartinfarct 
beter behandelde risicofactoren zouden hebben, maar dat de risicofactoren net iets beter behandeld 
zouden zijn in de verpleekundige groep. In de 2e helft van het jaar (dat wil zeggen, na 6 maanden 
zonder verpleegkundige begeleiding), was onze verwachting dat de risicofactoren in beide groepen 
iets zouden verslechteren.

In hoofdstuk 6 laten wij zien wat de belangrijkste uitkomsten waren van RESPONSE. Na 12 
maanden zagen wij dat het risicoprofielvan de patienten in de verpleegkundige groep beter was dan 



161NEDERLANDSE SAMENVATTING

dat van de mensen die alleen de reguliere zorg hadden ontvangen. Dit kwam met name omdat de 
doelen voor de bloeddruk en LDL-cholesterol vaker bereikt waren in de verpleegkundige groep. 
In het schema hieronder is te zien dat de bevindingen van de studie grotendeel overenkwamen met 
onze verwachtingen. Dit schema laat zien hoe de behandling van de risicofactoren was in beide 
groepen bij het begin, na 6 maanden en na 12 maanden.

Ook gaven mensen in de verpleegkundige groep aan dat ze meer fruit en groenten waren gaan 
eten en meer waren gaan bewegen. Helaas was dit niet terug te zien in het gewicht en de lichaams-
samenstelling; de overgrote meerderheid in beide groepen kwam eerder aan dan dat ze afgevallen 
waren. Dit komt misschien deels door het feit dat ongeveer de helft van de rokers in beide groepen 
aangaven gestopt te zijn met roken na het hartinfarct. Het verpleegkundig spreekuur had overigens 
geen invloed op stoppen met roken vergeleken met de controlegroep. Verrassend genoeg zagen wij 
dat de mensen in de verpleegkundige groep minder vaak naar de eerste hulp of de eerste hart hulp 
kwamen met klachten die niet van het hart waren. Mogelijk hebben de gesprekken met de verplee-
gkundigen hierin een rol gespeeld, bijvoorbeeld door het verminderen van ongerustheid.

Verder zagen wij dat mensen graag naar het verpleegkundig spreekuur komen en dat de verplee-
gkundigen graag dit soort spreekuren uitvoeren; dit wordt nader toegelicht in hoofdstuk 9.

In hoofdstuk 7 wordt nader gekeken naar de effecten van het verpleegkundig spreekuur op kwalite-
it van leven en depressieve klachten. Het is bekend dat een hartinfarct een behoorlijke invloed kan 
hebben op kwaliteit van leven en soms zelfs tot depressieve klachten kan leiden. Potentieel zou het 
opgeven van een aantal ongezonde leefgewoonten (bij voorbeeld bepaalde etenswaren, stoppen met 
roken et cetera) ook tot een vermindering van kwaliteit van leven kunnen leiden. In RESPONSE 
zagen wij echter dat in de verpleegkundige groep, de kwaliteit van leven juist iets meer toenam dan 
in de controlegroep. Dit gold voor zowel de emotionele, fysieke als sociale aspecten van kwaliteit 
van leven. Ook zagen wij dat er een afname was van depressieve klachten in de verpleegkundige 
groep. Deze verbeteringen werden gezien bovenop de verbeteringen in risicofactoren en bezoeken 
op de eerste hulp/ eerste hart hulp, zoals beschreven in hoofdstuk 6.
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In hoofdstuk 8 staan wij stil bij een aantal specifieke aspecten van de studieopzet van RESPONSE. 
In de medische wetenschap is bekend dat het louter weten dat je geobserveerd en gemeten wordt in 
het kader van een onderzoek, de deelnemers kan beïnvloeden. Dit wordt een “Hawthorne-effect” 
genoemd. Het wordt een Hawthorne-effect genoemd omdat dit voor de eerste keer beschreven werd 
in experimenten met werkomstandigheden in de Hawthorne fabriek van Electric Western buiten 
Chicago tussen 1924-1932. Ook is het zo dat als mensen weten wat de andere onderzoeksgroep 
inhoudt, er soms ‘contaminatie’ (besmetting) van de groepen ontstaat. Dat wil zeggen dat mensen 
in de controlegroep gebruik gaan maken van elemente uit de interventiegroep, of andersom. In 
RESPONSE zou dit bijvoorbeeld betekenen dat mensen in de controlegroep zelf een verpleegkun-
dige zouden zoeken voor verdere begeleiding, buiten het wetenschappelijk onderzoek om. Normaal 
wordt gebruik gemaakt van dubbele blindering: de onderzoeker en de deelnemer weten niet in 
welke groep zij zitten. Dit is goed uit te voeren bij onderzoeken die bijvoorbeeld naar nieuwe genee-
smiddelen kijken, echter is het onmogelijk bij onderzoeken die naar praktische zaken kijken - zoals 
een nieuw spreekuur.

Daarom hebben wij in RESPONSE hiervoor specifieke maatregelen genomen. Dit werd in samen-
spraak met de medisch-ethische commissies van alle deelnemende ziekenhuizen gedaan. Om een 
Hawthorne-effect te minimaliseren en contaminatie zoveel mogelijk te voorkomen hebben wij van 
de medisch-ethische commissie toestemming gekregen om niet alle informatie over de doelstelling 
van de studie (dat wil zeggen, het vergelijken van het verpleegkundig spreekuur bovenop de 
reguliere zorg met alleen reguliere zorg) te verstrekken aan de deelnemers. Normaal wordt dit in 
medische onderzoeken niet gedaan, maar omdat het loten voor beide groepen geen grote risico’s met 
zich meebrengt is dit voor RESPONSE toegestaan. Aan het begin van de studie hebben wij wel alle 
deelnemers geïnformeerd over de algemene doelstelling van de studie (het verbeteren van secun-
daire preventie), maar niet specifiek dat het om een verpleegkundig spreekuur ging. Ook hebben wij 
specifiek gemeld dat niet alle informatie aan het begin van de studie vermeld zou worden, maar dat 
dit wel aan het einde van de studie uitgelegd zou worden. Aan het einde van de studie hebben wij 
aan alle patiënten een vragenlijst aangeboden om te vragen wat hun mening van deze opzet is.

Zo goed als alle patiënten vonden het begrijpelijk dat wij voor deze opzet gekozen hebben. Ook 
bijna iedereen zou – in retrospect – nog steeds ervoor gekozen hebben om mee te doen aan de stud-
ie, ook hadden ze alle informatie van tevoren ontvangen. Verder dacht maar een kleine percentage 
in beide groepen door te hebben wat er zich afspeelde in de andere groep. Concluderend hebben 
patiënten geen grote bezwaren tegen het niet verstrekken van alle informatie in het kader van een 
medische studie, mits dit uitgelegd wordt en een valide reden heeft. In de toekomst zou in vergelijk-
bare studie weer voor een soortgelijke opzet gekozen kunnen worden.

In hoofdstuk 9 zijn de verpleegkundigen aan het woord. Wij hebben, aan het einde van RE-
SPONSE, alle deelnemende verpleegkundigen gevraagd om een vragenlijst in te vullen met hun 
ervaringen in het uitvoeren van een verpleegkundig spreekuur. De verpleegkundigen waren, op 1 na, 
zeer enthousiast over het spreekuur. Ze vonden het spreekuur een belangrijke en effectieve toevoeg-
ing aan de zorg. Opvallend genoeg vonden zij de onderdelen van het behandelen van bloeddruk 
en cholesterol en het zorgen dat patiënten de goede medicijnen gingen innemen, het meest succes-
vol. Dit komt overeen met de ook daadwerkelijke effecten van het spreekuur, zoals beschreven in 
hoofdstuk 6. Echter vonden ze dat er onvoldoende effect bereikt werd met afvallen, stoppen met 
roken en meer bewegen. Hoewel ze zeer tevreden waren met de samenwerkingen met de cardiolo-
gen, zagen ze ruimte voor verbetering wat betreft de samenwerking met de huisartsen. Verder werd 
als aandachtspunt aangedragen dat er actief gescreend zou moeten worden op klachten van angst- en 
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depressie. Deze bevindingen kunnen hopelijk helpen in het verder ontwikkelen van verpleegkun-
dige spreekuren.

TOEKOMSTPERSPECTIEVEN
Op basis van de bevindingen die wij in dit proefschrift hebben gepresenteerd, denken wij dat een 
verpleegkundig spreekuur onderdeel moet worden van de reguliere zorg voor patiënten die een 
hartinfarct hebben gehad. Gezien de risicofactoren voor andere vormen van hart- en vaatziekten in 
andere slagaders hetzelfde zijn, zou overwogen kunnen worden om dit spreekuur ook aan te bieden 
aan andere patiënten met hart- en vaatziekten.

Hoewel de resultaten van RESPONSE een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van risi-
cofactoren in hartpatiënten is er nog ruimte voor verbetering. Ondanks het feit dat de deelnemers 
aan hebben gegeven meer te hebben bewogen en gezonder te hebben gegeten viel bijna niemand 
af. Verder zagen wij dat mensen die niet meteen stoppen met roken na hun hartinfarct, dat ook niet 
later doen (Snaterse et al, 2015; niet onderdeel van het proefschrift). Mogelijk is dit een groep die 
in de toekomst meer aandacht behoeft.

De grootste verbeteringen in deze patiëntengroep kunnen behaald worden in de risicofactoren die 
met leefstijl te maken hebben. Met name strategieën voor het stoppen met roken, afvallen en vol-
doende bewegen ontbreken. Daarom hebben wij de RESPONSE 2 studie geïnitieerd. RESPONSE 
2 heeft als doelstelling om drie bestaande programma’s aan te bieden aan patiënten die recent zijn 
opgenomen in verband met een hartziekte. Deze programma’s hebben als doelen: stoppen met ro-
ken (Luchtsignaal®), afvallen (Weight Watchers®), en voldoende bewegen (Philips DirectLife®). 
De studie vindt plaats in 15 Nederlandse medische centra, met meer dan 800 patiënten. De resultat-
en zullen waarschijnlijk eind 2016 worden gepresenteerd.

Het schatten van risico middels SCORE was een Europees pionier project. Dertien jaar later zijn er 
veel nieuwe risicoschatters bijgekomen die verschillende dingen voorspellen; ook op langere ter-
mijn dan 10 jaar. In Amerika is recent gekozen om een nieuwe risicoschatter te gebruiken die ook 
rekening houdt met hart- en vaatziekten waar men niet aan overlijdt. Hoewel SCORE op korte ter-
mijn misschien wel een bruikbare schatting geeft van risico’s op hart- en vaatziekten in mensen van 
middelbare leeftijd, kan sterk overwogen om voor aanvullende of andere opties te kiezen. In grote 
lijnen kunnen twee benaderingen gekozen worden: de persoonlijke of de bevolkings-benadering.

De persoonlijke benadering houdt in dat voor iedereen een risicoscore berekend wordt. Momen-
teel wordt dit middels SCORE gedaan; echter hebben wij in dit proefschrift laten zien dat daar 
meerdere beperkingen voor gelden. Op basis van enkel de leeftijd komt zo goed als iedereen op 
een gegeven moment in aanmerking voor preventieve maatregelen, inclusief het gebruik van 
medicijnen. Gezien er inmiddels nieuwe risicofuncties ontwikkeld zijn zou het, met name bij jonge 
mensen, kunnen helpen om de huidige risicoschatting hiermee te verbeteren. Met name gaat het 
dan om risico schatten langer dan 10 jaar en het schatten van risico op niet alleen sterfte aan hart- 
en vaatziekten maar ook op niet-fatale gevolgen.

Een bevolkingsbenadering gaat een heel andere kant op. Hierbij wordt afgezien van persoonlijke 
risicoschattingen, maar wordt de hele bevolking behandeld. Het beste voorbeeld hiervan is de 
‘polypil’. De polypil bestaat uit een lage dosis middelen waarvan wij weten dat ze de kans op hart- 
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en vaatziekten verminderen (een cholesterolverlager, aspirine, bloeddrukverlagers). Net zoals wij 
nu het gebit beschermen door onze tanden dagelijks te poetsen is het denkbaar dat het dagelijks 
innemen van een pil een vergelijkbare bescherming van onze hart en vaten kan bieden. Theoretisch 
gezien zou deze benadering tot een forse verlaging van het voorkomen van hart- en vaatziekten 
kunnen leiden en uiteindelijk kosten besparen in de zorg voor hart- en vaatziekten. Een van de 
grootse beperkingen is zogenaamde therapietrouw: het is moeilijk om klachtenvrije personen te 
motiveren om levenslang (meerdere) geneesmiddelen te gebruiken. De eerste resultaten van deze 
benadering in grotere studiepopulaties zullen waarschijnlijk dit jaar bekend gemaakt worden.


