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INLEIDING

Dit proefschrift gaat over ziekten van de kransslagader van het hart die in vaktaal ook wel
coronaire hartziekten (CHZ) worden genoemd. Het onderzoek heeft vooral betrekking op de
bevolking in de provincie Groningen. In Nederland zijn CHZ reeds vanaf de tweede helft van de
20e eeuw de belangrijkste doodsoorzaak. Dit onderzoek is een illustratie van de samenwerking
tussen de openbare (publieke) gezondheidszorg (OGZ) en de curatieve (private)
gezondheidszorg.1 Het perspectief van de publieke sector is meer gericht op collectiviteiten en
preventie terwijl de aandacht binnen de private curatieve sector van de gezondheidszorg zich
vooral richt op de patiënt als individu en op genezing. Onder OGZ (een veel gebruikt anglicisme
hiervoor is ‘public health’) kan een breed scala aan maatregelen gerekend worden zoals
gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering en ook gezondheidszorg voor zover die op de
de bevolkingsgroepen is gericht.2 Voor gezondheidsbescherming is geen directe participatie van
de bevolking nodig terwijl dat bij gezondheidsbevordering wel noodzakelijk is. De OGZ duidt zowel
de volksgezondheid aan als de maatschappelijke inspanningen om de volksgezondheid te
verbeteren door maatregelen die gericht zijn op groepen personen.3 Voordat wordt ingegaan op de
inhoudelijke vraagstelling wordt eerst aangegeven hoe het beleid in de publieke gezondheidszorg
zich in de afgelopen twee eeuwen heeft ontwikkeld en wat de aanleiding voor het uitvoeren van dit
onderzoek is was. Waar vroeger de volksgezondheid nog kon worden beschermd en bevorderd
door te zorgen voor zuiver drinkwater, een goed rioleringssysteem, adequate huisvesting, en
eenvoudige preventieve maatregelen gaat het vandaag de dag in Nederland om een complex
samenspel van gezonde eetgewoonten, veilig seksueel gedrag, goede arbeidsomstandigheden,
een goed psychosociaal klimaat, een veilige fysieke omgeving, een rechtvaardige verdeling van
voorzieningen in de gezondheidszorg en een gepast gebruik van voorzieningen.4

Ontstaan en ontwikkeling van de openbare gezondheidszorg als publiek domein:
na 150 jaar nog steeds actueel

Sociale, culturele en economische factoren zijn altijd al van invloed geweest op de
volksgezondheid. Daarom kunnen de gezondheidszorg en geneeskunde niet los gezien worden
van de maatschappelijke context. In dit proefschrift blijft de aandacht beperkt tot de laatste 150 jaar
van de geschiedenis die bepalend zijn geweest voor het ontstaan van de openbare
gezondheidszorg in Nederland. In het begin van de negentiende eeuw toonde de overheid weinig
belangstelling voor de openbare gezondheid. De zwerftocht van de cholera over de wereld was de
eerste, en in veel opzichten de belangrijkste, manifestatie van de verandering in ziektepatronen die
de industrialisatie teweegbracht. Aanvankelijk riep het gevaar voor besmettelijke ziekten alleen de
wederzijdse afkeer op tussen arm en rijk. Stadsbeambten en medici met een meer praktische
instelling realiseerden zich dat deze epidemieën op de een of andere manier een gevolg moesten
zijn van de stedelijke vervuiling.5 De betrokkenheid van de overheid bij de gezondheid(szorg) kan
tot halverwege de 19e eeuw als staatsonthouding getypeerd worden. De zorg voor de gezondheid
werd vooral aan het volk zelf en aan het particuliere initiatief overgelaten. Tot halverwege de 19e

eeuw was de gemiddelde levensduur in Nederland gemiddeld 35 jaar. Door toenemende
bevolkingsdruk in de steden nam de transmissiekans voor infectieziekten toe en de hygiëne nam
steeds verder af. Omvangrijke epidemieën (cholera, pokken, typhus, malaria, etc.) zorgden ervoor
dat de sterfte tot 10% van de bevolking per jaar kon oplopen.6 De medische deskundigen van die
dagen waren het grondig oneens over de oorzaken van de epidemische ziekten en de manieren
waarop die voorkomen konden worden. Een hevig debat woedde tussen de zogenaamde
contagionisten en de aanhangers van de miasmatheorie. De contagionisten zochten de oorzaak
van ziekte allereerst in levende organismen die van de ene drager aan de andere werden
doorgegeven. In de miasmatische benadering werd oorzaak van ziekte gelokaliseerd in plaatsen
waar afval schadelijke dampen uitwasemde. In de contagionistische visie werd veel aandacht
gegeven aan verbeteren van de immuniteit door een gezonde leefwijze hetgeen resulteerde in een
individuele aanpak. Hierdoor werd de private uitvoering van de geneeskunde bevorderd. Volgens
de miasmatische benadering was een grootscheepse benadering van ziektepreventie nodig.
Daarbij diende het beleid zich te richten op afvalverwerking, schoon drinkwater en behoorlijke
behuizing.5
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De druk op de overheid om maatregelen te nemen nam toe. De maatschappelijke discussie
ging toen over de vraag hoe epidemieën voorkomen konden worden. Het publieke debat begon in
de periode 1830-1850 in Engeland en Frankrijk toen geneeskundigen, ingenieurs, onderwijzers en
economen de verantwoordelijke politici probeerden over te halen om maatregelen te treffen ter
verbetering van de volksgezondheid. Vertegenwoordigers van deze maatschappelijke stroming
werden hygiënisten genoemd. In Engeland resulteerde dit in 1836, op voorstel van de advocaat
Chadwick, tot de invoering van een algemene registratiewet (General Registration Act), waardoor
niet alleen geboorte en sterfte, maar ook doodsoorzaken wettelijk verplicht geregistreerd werden.
Reeds enkele jaren later publiceerde Chadwick, die lid was van een commissie die toezag op de
uitvoering van de armenwet, een rapport waarin hij het statistische verband aantoonde tussen
sanitaire condities van verschillende sociale klassen enerzijds en hun respectievelijke
levensverwachting anderzijds. William Farr, die van 1839 tot 1880 de secretaris was van het
bureau van uitvoering van deze registratiewet, verbeterde de bewijsvoering van het verband
tussen gezondheid en sociale klasse door gebruik te maken van maat en getal. Dit heeft in
Engeland in 1848 tot de invoering van een wet op volksgezondheid (‘Public Health Act’) geleid.7

Vanaf halverwege de 19e eeuw manifesteerden dergelijke hygiënisten zich ook in
Nederland. Deze maatschappelijke stroming was gericht op professionalisering en
verwetenschappelijking van de openbare gezondheidszorg. De hygiënisten wisten de medische
beroepsgroep voor hun zaak te winnen. Als reactie op de wijdverbreide kwakzalverij had zich
binnen de geneeskundige beroepsgroep steeds de behoefte aan professionalisering ontwikkeld.
Een en ander leidde tot de oprichting van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der
Geneeskunst in 1849.8  Van alle beoefenaren van de geneeskunde werd bekendheid met de
gehele geneeskundige wetenschap verlangd. Door eenvoudig epidemiologisch onderzoek, zoals
het zichtbaar maken van de verdeling van ziekte en sterfte in de bevolking werden conservatieve
meningen, die een status quo voorstonden, effectief bestreden. De hygiënisten met hun tabellen
met sterftepercentages lieten niet zomaar een beeld van de werkelijkheid zien, ze brachten er ook
een ordening in. Immers door gebruik te maken van kwantitatieve overzichten werden alle burgers,
hoog en laag opgeleid, rijk en arm, aan elkaar gelijk gesteld. Vervolgens legden de hygiënisten
een verband tussen ziekte, ziekteoorzaak, individu, politiek en maatschappij. Indien de bewoners
van een bepaald gebied niet gezond waren dan waren er in de daaraan voorafgaande jaren
kennelijk onvoldoende maatregelen getroffen. Ziekten werden zo de uitdrukking van een verkeerd
beleid, een teken van een falend leiderschap. Halverwege de 19e eeuw was het duidelijk dat de
stedelijke vervuiling een collectief probleem was, dat alleen te verhelpen was door een combinatie
van overheidsinspectie, wettelijke dwang, en vooral openbare werken. Door een praktisch
programma op te stellen wisten de sanitaire hervormers het vraagstuk terug te brengen tot
hanteerbare praktische proporties.5

Een politieke coalitie tussen liberalen en hygiënisten was lastig omdat de liberalen bij
voorkeur uitgingen van staatsonthouding terwijl de sociaal bewogen hygiënisten pleitten voor
staatsbemoeienis. Geleidelijk aan werd erkend dat bestrijding van epidemische ziekten een
algemeen belang kon dienen.8 De bestaande kloof in de sociaal liberale coalitie, een paarse
paradox ‘avant la lettre’, werd overbrugd door te hameren op het economische belang van nieuwe
wetsvoorstellen. Door deze coalitie van de hygiënisten met de progressief-liberale stroming van
Thorbecke werden in 1865 vier nieuwe gezondheidswetten van kracht. Behalve nieuwe regels
aangaande de uitoefening van de geneeskunde (Wet op de uitoefening der geneeskunst) en
artsenijbereidkunde trok vooral de Wet die het Geneeskundig Staatstoezicht regelde de aandacht.9

Door deze wet ontstond het Staatstoezicht op de Volksgezondheid bestaande uit geneeskundige
inspecteurs en provinciale geneeskundige raden. De wetgever hoopte dat door deskundige
geneeskundige adviezen van geneeskundige ambtenaren de (lokale) gezagdragers sneller bereid
zouden zijn actief bij te dragen aan het volksgezondheidsbeleid.10 De gezondheidspolitiek in de
tweede helft van de 19e eeuw kwam dus tot stand vanuit de veronderstelling dat de gezondheid
van de burgers en de welvaart van het land het meest gebaat zijn bij een centraal geleide
gezondheidspolitiek.11 Nadat in de tweede helft van de 19e eeuw door politici een verband werd
gelegd tussen sterftecijfers en openbare hygiëne kwam er meer aandacht voor sociale
vraagstukken op de beleidsagenda van politieke partijen. Dit leidde in het begin van de 20e eeuw
tot verbetering van leefomstandigheden en openbare hygiëne (betrouwbaar drinkwater, riolering,
volkshuisvesting, goede voeding, etc.). In het begin van de 20e eeuw waren vooral
gemeentebesturen betrokken bij het organiseren van de randvoorwaarden voor verbetering van de
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volksgezondheid. Dit resulteerde in de twintiger en dertiger jaren in grote veranderingen in het
ziekte- en sterftepatroon. De bijdrage van infectieziekten aan de totale mortaliteit werd steeds
minder en het aandeel van chronisch degeneratieve ziekten nam toe. Hartvaatziekten en kanker
manifesteerden zich als nieuwe epidemieën. Pas in de zestiger jaren van deze eeuw ontstond er
wetenschappelijk inzicht in de onderliggende oorzaken van deze hedendaagse epidemieën (roken
en voedingsgewoonten). De term risicofactor deed zijn intrede en de overheid zette de leefwijze
van de burger op de beleidsagenda.11

Op het ministerie van WVC werd het gezondheidsbeleid in de jaren zeventig van deze
eeuw gekenmerkt door centrale landelijke planning. De Structuurnota Gezondheidszorg van 1974
pleitte voor meer invloed van de overheid in de gezondheidszorg. Het geloof in de maakbaarheid
van de samenleving en de gezondheidszorg was groot. De beleidsdoelstelling was om de structuur
van de gezondheidszorg te verbeteren door echelonering (1e, 2e, 3e lijn) en regionalisering.
Versterking van de extramurale zorg en preventie kwamen op de politieke agenda. Het
onderscheiden en stimuleren van de OGZ, destijds als basisgezondheidszorg omschreven, als
collectief preventieve sector werd daardoor in gang gezet.12 In 1976 werd de Wet Voorzieningen
Gezondheidszorg ingediend waarin de instelling van openbare gezondheidsdiensten per regio is
opgenomen. In de Tweede Kamer stelde de meerderheid (liberale en confessionele fracties) zich
op het standpunt dat de uitvoering van (openbare) gezondheidsdiensten pas door de OGZ dient te
gebeuren als is komen vast te staan dat deze taken niet even goed of beter door particuliere
organisaties kunnen worden uitgevoerd. Pas in 1982 wordt de Wet Voorzieningen
Gezondheidszorg in de Eerste Kamer aangenomen en trad de Stimuleringsregeling
Basisgezondheidsdiensten in werking. De rijksoverheid stelde geld per inwoner beschikbaar voor
algemeen preventieve gezondheidszorg waardoor een landelijk dekkend netwerk van GGD’en is
ontstaan. In 1986 werd de Nota 2000 uitgebracht waarin het accent werd verlegd van
gezondheidszorgbeleid naar gezondheidsbeleid en facetbeleid.13 In deze nota is het denken van
de Canadees Lalonde en de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) herkenbaar. Lalonde
onderkende vier invloedsferen op de volksgezondheid: medisch-biologisch, omgeving (fysiek,
sociaal), gedrag (leefwijze) en de gezondheidszorg. De zorgsector is daarbij slechts ten dele
bepalend voor de staat van de volksgezondheid. De WHO kende in haar beleid (Health for All by
2000) een belangrijke rol toe aan het stellen van gezondheidsdoelen waarin een prominente plaats
was toebedeeld aan gezondheidsbevordering. Dit denken werd in 1989 in Nederland weerspiegeld
in het Kerndocument Gezondheidsbeleid.14 Er werd verondersteld dat Europese doelstellingen
bruikbaar waren voor toepassing op landelijk niveau en dat landelijke doelstellingen gebruikt
konden worden op lokaal niveau. Bij een evaluatie van de Nederlandse ‘Health-for-All’-benadering
bleek dat de richting van 24 van de 38 doelen weliswaar correct was, maar te ambitieus gesteld
waren.15 Er werd gepleit voor een beperking van het aantal doelen en betere epidemiologische
onderbouwing.

In de tweede helft van de tachtiger jaren vond er in de beleidsontwikkeling van het
ministerie van WVC een omslag in het denken plaats. Centrale landelijke planning raakte uit de
politieke mode. Van deregulering en decentralisatie waren de verwachtingen hoog gespannen. De
commissie Dekker werd ingesteld en in het rapport ‘Bereidheid tot verandering’ werd gepleit voor
versterking van de marktgerichtheid, substitutiebeleid, een herziening van het verzekeringsstelsel
(meer competitie), en financiering op basis van functies in plaats van voorzieningen. Het ministerie
van WVC reageert in 1988 met de nota ‘Verandering verzekerd’ waaruit blijkt dat de minister een
belangrijke rol ziet weggelegd voor gemeenten op het vlak van OGZ. Dit resulteerde onder andere
in 1990 in de invoering van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV).16 De
gemeentelijke overheid werd expliciet verantwoordelijk voor lokaal gezondheidsbeleid. Tot 1990
hadden alleen enkele grote steden, waaronder de stad Groningen vanaf 1919, de beschikking over
een gemeentelijke gezondheidsdienst (GG & GD).17 Na de invoering van de WCPV zijn gemeenten
verplicht, alleen of in samenwerkingsverband, een GGD in stand te houden om taken op het terrein
van de openbare gezondheidszorg (OGZ) te verrichten. Door de invoering van de WCPV kreeg de
gemeenteraad verantwoordelijkheid voor de totstandkoming, continuïteit en samenhang op het
gebied van de collectieve preventie en de afstemming daarvan met de curatieve gezondheidszorg.
Collectieve preventie wordt in dat wetsvoorstel gedefinieerd als het bewaken en bevorderen van
de volksgezondheid voor zover die samenhangt met risico’s met een collectief karakter. Ter
verwezenlijking daarvan dient de gemeenteraad zorg te dragen voor inzicht in de
gezondheidssituatie van de plaatselijke bevolking. Dit inzicht dient op epidemiologische analyse
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gebaseerd te zijn. De GGD dient bij te dragen aan opzet, uitvoering en afstemming van
preventieprogramma’s met inbegrip van gezondheidsvoorlichting en –opvoeding. Een gevolg van
de invoering van de WCPV is dat bij GGD’en epidemiologen en functionarissen met
gezondheidsvoorlichting en opvoeding (GVO) als taak werden aangesteld.

In 1992 stuurt de staatssecretaris van WVC de nota ‘Preventiebeleid voor de
volksgezondheid: praktische keuzen voor de jaren negentig’ naar de Tweede Kamer met een
voorstel tot vernieuwing en versterking van het preventiebeleid. Onderzoek naar effectiviteit en
doelmatigheid verdient stimulans, evenals een bredere ondersteuning van preventieve activiteiten.
Daarbij wordt voor het eerst officieel vastgelegd dat ook de curatieve zorg taken heeft in de
collectieve preventie.18 De lokale overheden dienen in overleg met het veld preventieprogramma’s
te ontwikkelen. In 1995 rapporteert de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat de betrokkenheid
van gemeenten bij collectieve preventie zorgen baart.19 In deze rapportage wordt gesteld dat bij
gemeenten een algemene visie over plaats en inhoud van OGZ ontbreekt. Collectieve preventie en
gezondheidsbeleid nemen als beleidsveld slechts een bescheiden plaats in binnen het politieke en
bestuurlijk krachtenveld. Gemeenten formuleren meestal niet zelf een beleidsplan voor de OGZ.
Soms gaat er een initiatief uit van een GGD. Het lijkt erop dat GGD’en gemeenten aansturen in
plaats van andersom. Er is onvoldoende expertise voor expliciete en systematische
gezondheidskundige beoordeling van voornemens op andere beleidsterreinen. Als reactie op deze
rapportage van de Inspectie voor de Gezondheidszorg stelt de minister van VWS in 1996 de
commissie “Versterking collectieve preventie” in (ook wel commissie Lemstra genoemd) die nog in
hetzelfde jaar met een rapport komt.20 De commissie Lemstra deelt de mening van de Inspectie
voor de Gezondheidszorg en signaleert ook dat de relatie tussen lokale overheid en rijksoverheid
inhoudelijk onvoldoende is geregeld. Voor een verbetering van het lokale gezondheidsbeleid
dienen lokale problemen als uitgangspunt genomen te worden. De commissie Lemstra verwacht
dat door het opstellen van gemeentelijke nota gezondheidsbeleid de lokale gezondheidsproblemen
in beeld komen. De door de Inspectie gesignaleerde diversiteit in uitvoering van OGZ is mede een
weerspiegeling van lokale problematiek en de relatie tussen beleid en uitvoering is problematisch.
De overheid heeft moeite om verantwoordelijkheid te dragen voor uitvoerende werkzaamheden die
pas op langere termijn tot resultaten kunnen leiden.

Door de minister van VWS werd in 1998 een platform OGZ ingesteld dat inhoud en
structuur moet geven aan de noodzakelijke verdere ontwikkeling van OGZ op lokaal niveau. Eind
1999 worden hierover door het platform OGZ voorstellen gedaan aan de minister.

Sterftestatistiek
De regionale sterftestatistiek is een onderdeel dat gebruikt kan worden bij het formuleren van
lokaal gezondheidsbeleid. De doodsoorzakenstatistiek is de oudste statistiek van de
volksgezondheid. In Nederland zijn artsen sinds 1865 wettelijk verplicht een opgave te doen van
de oorzaak van overlijden (Wet op de uitoefening van de Geneeskunst). In de stad Groningen
werd in 1895, tijdens de openingsrede van een congres van de Nederlandse Maatschappij van
Geneeskunst, opgemerkt dat de beschikbaarheid van betrouwbare sterftecijfers over de stad
Groningen en die van het platteland van fundamentele waarde zijn voor verbetering van de
openbare gezondheid.21 Een eeuw later is deze uitspraak nog steeds van toepassing. In 1990
werd door het instituut voor Maatschappelijke Gezondheidszorg van de Erasmusuniversiteit een
serie onderzoeken gepubliceerd over de achtergronden van regionale sterfteverschillen.22 Het was
duidelijk dat er nog steeds omvangrijke regionale sterfteverschillen zijn. De achtergronden van
deze regionale sterfteverschillen zijn sociaal-demografisch (o.a. godsdienst) en sociaal-
economisch van aard. Bij nadere analyse blijkt dat achter regionale verschillen in totale sterfte zeer
uiteenlopende patronen van doodsoorzaak-specifieke sterfte schuil gaan. Mede op grond van deze
bevindingen werd door het ministerie van WVC daarom een onderzoeksprogramma naar sociaal-
economische gezondheidsverschillen ingesteld. Verschillen in regionale sterftecijfers vormden een
belangrijk motief voor het instellen van dit onderzoeksprogramma.23

In Nederland worden doodsoorzaakverklaringen alleen door artsen ingevuld. Het is met
name de (behandelend) arts die, door een correcte weergave van beschikbare diagnostische
informatie, de betrouwbaarheid van de sterftestatistiek bepaalt. Sedert 1900 worden alle
doodsoorzaken landelijk gecodeerd en geclassificeerd op het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS). Op grond van een stelsel van door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
geformuleerde regels wordt door het CBS een doodsoorzakencode toegekend door speciaal
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hiervoor opgeleide (para)medici. Hierdoor wordt uniformiteit van de codering bevorderd. Mede
door het centrale coderen onderscheidt de kwaliteit van de Nederlandse doodsoorzakenstatistiek
zich in positieve zin van andere Europese landen.24 Er is echter weinig bekend over de
betrouwbaarheid en over regionale verschillen in het toekennen van doodsoorzaken in Nederland.

Hart- en vaatziekten
Hart- en vaatziekten (HVZ) zijn al meer dan een halve eeuw de belangrijkste doodsoorzaak in
Nederland. In 1996 waren HVZ verantwoordelijk voor 37% van de totale sterfte.25 In de hoofdgroep
HVZ zijn de volgende subgroepen te onderscheiden: chronisch reumatische hartaandoeningen,
hoge bloeddruk, coronaire hartziekten, ziekten van de longcirculatie, overige hartaandoeningen,
cerebrovasculaire aandoeningen (CVA), ziekten van de kleine (slag)aders en overige ziekten van
de bloedsomloop. CHZ kunnen weer worden onderverdeeld in hartinfarct en overige ischemische
aandoeningen. In 1997 waren CHZ en hartinfarct respectievelijk verantwoordelijk voor 15% en
11% van de totale sterfte.25

Kenmerkend voor CHZ is een vernauwing van de kransslagaders waardoor de
zuurstofvoorziening van het hart zelf belemmerd wordt. Dit manifesteert zich vooral bij een
verhoogde zuurstofbehoefte van het hart (inspanning, koude). Deze vernauwingen ontstaan door
atherosclerose (“aderverkalking”). Hierbij hopen zich vetachtige stoffen op aan de binnenkant van
de slagaders. Dit is een langzaam voortschrijdend proces waardoor na verloop van vele jaren
bloedvatvernauwingen ontstaan. Op deze vernauwingen kan zich vervolgens een bloedstolsel
vormen dat tot afsluiting van de kransslagader van het hart kan leiden. Door de
bloedvatvernauwing kan tijdelijk zuurstofgebrek van de hartspier ontstaan dat zich kan uiten in
symptomen (die niet altijd als zodanig herkend worden). Het meest voorkomende symptoom bij
zuurstofgebrek van het hart is pijn op de borst (angina pectoris). Deze pijn kan verminderen door
een tabletje onder de tong met een vaatverwijdend geneesmiddel. Bij een acuut hartinfarct
ontstaat, door afsluiting van de kransslagader, plotselinge en aanhoudende pijn op de borst, ook in
rust. Deze pijn kan uitstralen naar de armen, hals en kaak. Deze pijn reageert niet op het innemen
van een vaatverwijdend medicijn.

Ondanks verbeterde mogelijkheden voor behandeling is de sterftekans door een hartinfarct
nog steeds hoog (35%-50% op populatieniveau).26 Van de HVZ-sterfte is 39% toe te schrijven aan
CHZ en 24% aan CVA. Driekwart van de CHZ-sterfte is toe te schrijven aan het acute hartinfarct.27

28 Aderverkalking speelt een centrale rol in het ziekteproces bij CHZ, CVA’s en diabetes mellitus.
De processen die aan CHZ ten grondslag liggen worden zowel door genetische als door

omgevingsfactoren beïnvloed. De aanwezigheid van de ziekte bij tenminste één eerstegraads
familielid geeft een verhoogde kans op CHZ.29  Mannen hebben meer kans op het krijgen van CHZ
dan vrouwen. De belangrijkste beïnvloedbare risicofactoren zijn een verhoogd serum
cholesterolgehalte, overgewicht, verhoogde bloeddruk en roken van tabak. Een verhoogde
cholesterolwaarde, ook al is deze minimaal, lijkt een noodzakelijke factor voor progressie van het
atherosclerotische proces.30 Gegevens van de Framingham-studie tonen aan dat de belangrijkste
determinanten van CHZ elkaar versterken.31 Dat wil zeggen dat het relatief risico van de factoren
gezamenlijk groter is dan de som van afzonderlijke risicofactoren. Naast deze ‘klassieke’
risicofactoren is een aantal andere beïnvloedbare risicofactoren voor het ontstaan en beloop van
CHZ onderkend. Er kan daarbij een onderscheid gemaakt worden in medische risicofactoren
(diabetes mellitus, hyperhomocysteïnemie) en risicofactoren gebonden aan de leefwijze
(lichamelijke inactiviteit, overgewicht, mate van alcoholgebruik, sociaal-economische status,
spanningen). De risicofactoren gebonden aan de leefwijze zijn in meerdere of mindere mate te
beïnvloeden. In het kader van dit onderzoek kan slechts aan een beperkt aantal CHZ-
risicofactoren aandacht worden gegeven hetgeen niet betekent dat de niet onderzochte
risicofactoren van ondergeschikt belang zijn. Hoewel de klassieke CHZ-risicofactoren duidelijk
beïnvloedbaar zijn en de CHZ-sterfte in de laatste decennia met een kwart is afgenomen, is CHZ
aan het eind van de negentiger jaren nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland.

Coronaire hartziekten in de provincie Groningen
In het regionale spreidingspatroon van CHZ-sterfte hebben zich na de Tweede Wereldoorlog
belangrijke veranderingen voorgedaan. In het begin van de vijftiger jaren was de CHZ-sterfte het
hoogst in gebieden met een relatief hoog gemiddeld inkomen en een hoge verstedelijkingsgraad
(randstad). In het begin van de tachtiger jaren was de situatie precies omgekeerd.32 Er werden
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aanwijzingen gevonden dat deze regionale sterfteverschillen herleidbaar waren tot het
verspreidingspatroon van risicofactoren voor CHZ (o.a. roken en alcoholgebruik). In de provincie
Groningen was in begin van de vijftiger jaren een verhoudingsgewijs lage en in het begin van de
tachtiger jaren een verhoudingsgewijs hoge CHZ-sterfte ten opzichte van het landelijk gemiddelde.
In Nederland bereikte de epidemie van sterfte aan CHZ in 1972 een hoogtepunt. De epidemie van
CHZ-sterfte bereikte in Groningen een hoogtepunt in 1977 en dat is 5 jaar later dan het
Nederlandse gemiddelde.33 Onderzoek van de GGD Groningen heeft aangetoond dat CHZ-sterfte
in de provincie Groningen tot halverwege de negentiger jaren ongeveer 17% hoger is dan het
landelijk gemiddelde.34 35 Zowel in Nederland als in Groningen is er in de negentiger jaren een
dalende trend in CHZ-sterfte. De CHZ-sterfte is niet homogeen binnen de provincie Groningen. De
CHZ-sterfte is het hoogst in de regio Oost-Groningen.

Een verklaring voor de omvangrijke oversterfte aan CHZ in Groningen (ieder jaar ongeveer
150 CHZ-sterfgevallen meer dan op grond van landelijke cijfers te verwachten zou zijn) kon niet
direct door GGD-epidemiologen of medische professionals die in Groningen werkzaam waren
worden gegeven. De beschrijving van de gezondheidssituatie in termen van een regionale
sterfterapportage leidde wel tot de erkenning van de CHZ-oversterfte als lokaal
gezondheidsprobleem bij de GGD, gemeentebestuurders en professionals in de curatieve
gezondheidszorg. Dit gegeven vormde het uitgangspunt van dit promotieonderzoek. De GGD
heeft, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, de Erasmusuniversiteit en een aantal
gezondheidszorgorganisaties, het initiatief genomen voor een meerjarig onderzoeksprogramma
met de volgende thema’s: achtergronden van de CHZ-oversterfte, de presentatie van de hulpvraag
en de organisatie van de hulpverleningsketen bij hartinfarctpatiënten en mogelijkheden voor
preventie van CHZ op het gebied van voeding en stoppen met roken.

Vraagstelling en opzet van het proefschrift

Achtergronden van oversterfte door CHZ
Globaal kan de CHZ-oversterfte door (een combinatie van) drie hypothesen worden verklaard. De
eerste hypothese is dat de Groningse sterftecijfers systematisch vertekend zijn doordat Groningse
artsen vaker dan elders in Nederland hartinfarct invullen op het doodsoorzakenformulier. De
tweede hypothese is dat de sterfte per geval van CHZ in Groningen hoger is dan elders in
Nederland. De derde hypothese is dat de prevalentie (= de aanwezigheid ) van erkende CHZ-
risicofactoren hoger is. Indien de bevolking van Groningen zich kenmerkt door een hoger
vóórkomen van risicofactoren zal dat lijden tot het vaker optreden van CHZ en tot een hogere
CHZ-sterfte.

De eerste hypothese gaat vooral over de kwaliteit van de doodsoorzakenregistratie.
Na het kwantificeren van de CHZ-oversterfte is daarom de kwaliteit van de
doodsoorzakenregistratie onderzocht. Dit is gedaan aan de hand van een vergelijkend onderzoek
waarbij is nagegaan of er verschillen bestaan in het invullen van doodsoorzakenverklaringen in
Groningen vergeleken met Nederland. In het verlengde daarvan is onderzocht of er mogelijkheden
zijn voor het verbeteren van de doodsoorzakenregistratie door middel van onderwijs van medische
studenten.

De tweede hypothese ter verklaring van de CHZ-oversterfte, een hoge sterftekans per
geval van CHZ. Dit hebben wij niet in een goed opgezet onderzoek kunnen bestuderen. Wel
hebben wij op indirecte wijze, via tijdsregistratie van begin klachten tot begin behandeling, zicht
proberen te krijgen op de sterftekans bij een acuut hartinfarct. De meeste complicaties treden kort
na het ontstaan van het hartinfarct op. Een tijdige behandeling van een hartinfarct verlaagt de
sterftekans. Als de tijdsduur tussen ontstaan van een hartinfarct en het begin van behandeling in
Groningen langer is dan elders in Nederland dan is de sterftekans per geval vermoedelijk hoger.

De derde hypothese over de prevalentie van CHZ-risicofactoren is slechts in beperkte mate
in de oorspronkelijke artikelen (hoofdstuk 2) uitgewerkt. Daarom zullen in algemene discussie
(hoofdstuk 11) aanvullende gegevens worden gepresenteerd. De belangrijkste erkende
risicofactoren voor CHZ zijn roken, hoge bloeddruk, serum cholesterolgehalte en overgewicht. Uit
gezondheidsenquêtes waren gegevens over roken en overgewicht beschikbaar. Gegevens over
het voorkomen van hoge bloeddruk zijn afkomstig van onderzoek dat door de stichting Groninger
Hypertensiedienst is uitgevoerd.36 37 Informatie over een verhoogd serum cholesterolgehalte is
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afkomstig van het PREVEND-onderzoek.38 Het betreft een grote steekproef uit de bevolking van de
gemeente Groningen.

Hulpvraag en behandelvertraging bij patiënten met een hartinfarct
Eén van de taken van de GGD, die worden genoemd in de Wet Collectieve Preventie
Volksgezondheid, is afstemming tussen preventie en curatie. Hoe dat vorm kan krijgen wordt
geïllustreerd aan de hand van een toegepast onderzoek naar de zorgverlening. De gegevens zijn
afkomstig van een studie naar de hulpverleningsketen bij patiënten verdacht van een hartinfarct.
De hulpverleningsketen bestaat uit vier onderdelen: patiënt, huisarts, ambulance en ziekenhuis.
Zoals reeds werd opgemerkt is de sterftekans bij een hartinfarct lager indien tijdig met behandeling
wordt begonnen.

Een hogere CHZ-sterfte zou mede verklaard kunnen worden doordat Groningers na een
hartinfarct langer wachten voordat zij deskundige hulp inschakelen (patiëntvertraging). Deze
veronderstelling werd met name verwoord door huisartsen en cardiologen die reeds langdurig in
Groningen werkzaam zijn. Daarbij werd geponeerd dat de Groningse patiënt niet zo gauw de hulp
van een arts inroept. Omdat de sterfte vooral direct na het ontstaan van een hartinfarct hoog is,39 40

zou een deel van de hartinfarctpatiënten het ziekenhuis niet bereiken Daarom zijn ook
nabestaanden van overleden hartinfarctpatiënten ondervraagd. Daarbij werd informatie
ingewonnen over de hulpvraag en behandelvertraging.

De behandelvertraging wordt mede bepaald door de hoeveelheid tijd die een huisarts nodig
heeft om tot opname in een ziekenhuis te besluiten (huisartsvertraging). De behandeling kan
verder vertraagd worden doordat het transport naar het ziekenhuis meer tijd kost in Groningen
(ambulancevertraging). Daarbij kan gedacht worden aan langere afstanden tussen woonadres en
ziekenhuis of doordat er te weinig gebruik wordt gemaakt van spoedeisend vervoer. Tenslotte is
het mogelijk dat er verschillen zijn in de behandelvertraging tussen diverse ziekenhuizen
(ziekenhuisvertraging). Per deelcomponent van de vertragingsketen zal besproken worden of er
mogelijkheden voor verbetering zijn.

Preventie van coronaire hartziekten
Bij voorkómen van ziekte wordt onderscheid gemaakt in primaire en secundaire preventie.
Primaire preventie richt zich op het voorkómen van de eerste verschijnselen in een vroege fase
van de ontwikkeling van CHZ. Bij primaire preventie van CHZ in de bevolking richt men zich niet op
de ziekte zelf doch op de aanwezigheid van risicofactoren via welke het ontstaan van de ziekte zou
kunnen worden voorspeld. Screening van bevolkingsgroepen richt zich op vroegtijdige opsporing
van deze risicofactoren.41 Het doel is de ongunstige invloed van de erkende CHZ-risicofactoren
terug te dringen en daardoor het ontstaan van ziekte te vertragen of te voorkomen. Deze
risicofactoren zijn ingebed in onze cultuur en zijn voortdurend aan verandering onderhevig
(wetenschappelijke inzichten, professionele opinies, politieke voorkeuren). Hier ligt een belangrijke
taak voor de overheid (via OGZ) en voor professionals werkzaam in de gezondheidszorg om een
richting van handelen aan te geven. In de algemene discussie (hoofdstuk 11) zal hierop nader
worden ingegaan. Secundaire preventie richt zich op het vroegtijdig ontdekken van een ziekte,
nadat deze is ontstaan.42 Bij CHZ tracht men dan de overgang van het ene ziektestadium naar een
ander ziektestadium te voorkomen.

Het onderzoeksgebied van preventie van CHZ is zo breed dat de aandacht beperkt is tot
enkele aspecten van de risicofactoren roken, overgewicht, verhoogd serum cholesterolgehalte en
beïnvloeding van de leefwijze van personen met meerdere CHZ-risicofactoren. Het gaat dus vooral
om primaire preventie.

Roken is een erkende risicofactor voor CHZ. De huisarts is een sleutelfiguur in de
gezondheidszorg en een invloedrijke persoon voor veel patiënten. Er is weinig bekend over de
omstandigheden waarbij een huisarts een ‘stop-met-roken advies’ geeft. In een beschrijvend
onderzoek (hoofdstuk 8) zal geanalyseerd worden hoe vaak de huisarts een advies tot stoppen
met roken geeft. In het verlengde daarvan zal in hoofdstuk 11 kort ingegaan worden op recente
ontwikkelingen in de ondersteuning van gemotiveerde rokers bij het stoppen met roken.

Een gezond voedingspatroon is een belangrijke voorspeller voor de kans op het ontstaan
van aderverkalking en het optreden van CHZ.43 Op basis van verschillende onderzoeken is een
aantal algemeen voorkomende problemen in de huidige voeding van de Nederlandse bevolking
geïdentificeerd. Het gaat daarbij vooral om een onevenwichtigheid tussen energie leverende
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macronutriënten. Uitgaande van de ‘Richtlijnen Goede Voeding’ kenmerkt de gemiddelde
Nederlander zich door een te hoge inname van (met name) verzadigd vet en een te lage inname
van koolhydraten. De gemiddelde inname van voedingsvezel is lager dan aanbevolen en de
zoutinname is aan de hoge kant.44 Door de Stuurgroep Goede Voeding werd in 1991 de landelijke
meerjarige campagne ‘Let op vet’ gestart waarbij, vanuit het oogpunt van effectiviteit, gekozen
werd voor een eenvoudig te communiceren boodschap gericht op de hele bevolking. In 1996 zijn
de campagnedoelen van de Stuurgroep Goede Voeding verbreed. In het tot in het jaar 2001
doorlopende programma ‘Goede voeding: wat let je’ zijn de landelijke doelstellingen: maximaal 35
energieprocent vet, maximaal 10-12 energieprocent verzadigd vet, minimaal 24 energieprocent
complexe koolhydraten en veel voedingsvezel.45

In enkele gerandomiseerde onderzoeken, bij patiënten die een hartinfarct hebben gehad,
werd na een voedingsinterventie, een verlaging van de CHZ-sterfte gemeld.46 47 In het kader van
het voor dit proefschrift opgestelde onderzoeksprogramma is er gekozen voor een
interventieonderzoek  gericht op voeding. Eén van de redenen was het veelvuldig vóórkomen van
overgewicht.48  De doelgroep bestond uit personen met een hoog risico op het ontstaan van CHZ
in Oost Groningen. In deze regio was de CHZ-sterfte in de eerste helft van de negentiger jaren
28% boven het landelijk gemiddelde. Er is gekozen voor een hoog-risico benadering via primaire
preventie onder personen met drie of meer CHZ-risicofactoren. In een gerandomiseerde studie
wordt het effect van voedingsvoorlichting en een nieuw type  dieetmargarine (verrijkt met alpha-
linoleenzuur) afzonderlijk en gecombineerd vergeleken met een controlegroep. De controlegroep
ontvangt alleen gebruikelijke voorlichting in de vorm van de ‘Richtlijnen Goede Voeding’. In dit
proefschrift zullen alleen de voorlopige resultaten van het voedingsinterventieonderzoek worden
beschreven. Omdat nog niet bekend is welke personen de speciale margarine hebben gebruikt
kunnen daar geen uitspraken over gedaan worden. Dat is onderwerp van een ander
promotieonderzoek van mw.ir.W. Bemelmans; voedingskundige die het MARGARIN-onderzoek
coördineert. Het acronym MARGARIN staat voor Mediterrane Alpha-linoleenzuur Rijke Groningen
dieet Advies en Risicofactoren Interventiestudie. De effecten van voedingsvoorlichting worden
gerelateerd aan het voedingsgedrag en het serumcholesterol (hoofdstuk 9). Vervolgens wordt
besproken hoe effectief groepsvoorlichting het voedingsgedrag kan beïnvloeden in vergelijking met
aanvullende, op maat gesneden individuele voorlichtingsbrieven, en tot voedingsvoorlichting aan
de hand van een folder met de Richtlijnen Goede Voeding (hoofdstuk 10).

Centrale vragen van dit proefschrift:

Vraag 1: Wat zijn de achtergronden van de hoge CHZ-sterfte in Groningen. De aandacht gaat uit
naar drie hypotheses die een verklaring kunnen geven voor de hoge CHZ-sterfte.
Hypothese 1.1: Worden doodsoorzakenformulieren door artsen in Groningen op vergelijkbare wijze
ingevuld als elders in Nederland?
Hypothese 1.2: Wijkt de sterftekans bij een hartinfarct in Groningen af van andere regio’s?
Hypothese 1.3: Komen erkende risicofactoren voor CHZ vaker voor in Groningen?

Vraag 2: Hoe is het gesteld met de hulpvraag en behandelvertraging bij een hartinfarct.
Vraag 2a: Wat is de omvang van de behandelvertraging bij een hartinfarct?
Vraag 2b: Wat zijn de mogelijkheden voor een bekorting van de behandelvertraging bij een acuut
hartinfarct? Deze twee deelvragen worden beantwoord op basis van een vergelijkend onderzoek
tussen Groningen en Rotterdam waarbij wordt beschreven hoe groot de behandelvertraging is bij
een (verdenking op) een hartinfarct. Er wordt een onderscheid gemaakt in patiënt-, huisarts-,
ambulance- en ziekenhuisvertraging.

Vraag 3: Wat zijn de mogelijkheden voor preventie van CHZ? De aandacht beperkt zich tot:
Deelvraag 3a: Hoe vaak geven huisartsen een stop-met-roken advies?
Deelvraag 3b: Wat zijn de effecten van drie verschillende vormen van voedingsvoorlichting op het
voedingsgedrag bij personen met drie of meer risicofactoren voor CHZ?
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Leeswijzer

De lezer die weinig tijd heeft kan volstaan met het lezen van Hoofdstuk 11 waarin de centrale
onderzoeksvragen, aanvullende gegevens en belangrijkste bevindingen besproken worden.
In Hoofdstuk 1 wordt een historisch overzicht geschetst van het ontstaan en de ontwikkeling van
de openbare gezondheidszorg in Nederland. Daarna wordt beschreven hoe tegen die achtergrond
de sterfte aan coronaire hartziekten in Groningen op de beleidsagenda terecht is gekomen.

In Hoofdstuk 2 wordt de omvang van de CHZ-morbiditeit, CHZ-oversterfte en het
vóórkomen van de CHZ-risicofactoren roken en overgewicht geschetst. In Hoofdstuk 3 wordt
aandacht besteed aan de betrouwbaarheid van de doodsoorzakenstatistiek. In Hoofdstuk 4 wordt
onderzocht of de werkwijze van artsen bij het invullen van het doodsoorzakenformulier verbeterd
kan worden.
In Hoofdstuk 5 wordt een toegepast onderzoek naar de spoedeisende zorgverlening aan patiënten
met een acuut hartinfarct beschreven. De prehospitale vertragingstijd van patiënten met een
hartinfarct in Groningen wordt beschreven ten einde mogelijkheden voor bekorting van
behandelvertraging te identificeren. In Hoofdstuk 6 wordt de mogelijkheid tot bekorting van de
behandelvertraging bij een patiënten waarbij een verdenking op een hartinfarct bestaat besproken.
In Hoofdstuk 7 wordt de behandelvertraging bij een hartinfarct in twee regio’s onderzocht.
Groningen als gebied met een hoge CHZ-sterfte en Rotterdam als regio met een lage CHZ-sterfte.

In Hoofdstuk 8 wordt aandacht besteed aan preventie van roken. Er is onderzocht hoe
huisartsen omgaan met het advies stoppen-met-roken. In Hoofdstuk 9 worden de eerste
uitkomsten van twee vormen van voedingsvoorlichting in het MARGARIN-onderzoek beschreven.
Dit is een gerandomiseerd interventieonderzoek waarin wordt onderzocht wat de invloed is van
voorlichting over een mediterraan voedingspatroon (aangepast aan de Nederlandse situatie) bij
personen met een hoog risico op het ontstaan van hart- en vaatziekten. In Hoofdstuk 10 worden de
effecten van voedingsvoorlichting in het MARGARIN-onderzoek op groepsniveau beschreven.
Voor het analyseren van veranderingen in het voedingsgedrag wordt gebruik gemaakt van het
twee gedragveranderingsmodellen: het transtheoretische fasenmodel volgens Prochaska en het
ASE-model (attitude, sociale invloed en eigen effectiviteit) volgens Ajzen en Fishbein. In Hoofdstuk
11 worden eerst de drie centrale onderzoeksvragen achtereenvolgens besproken (11.1 t/m 11.3).
Daarna wordt in paragraaf 11.4 aandacht gegeven aan twee strategieën die bij preventie van CHZ
van belang zijn: een brede bevolkingsgerichte benadering en een hoog risicobenadering. In
paragraaf 11.5 worden enkele recente ontwikkelingen besproken die van belang zijn voor
onderzoek en behandeling van CHZ. In paragraaf 11.6 wordt ingegaan op programmatische
preventie. Dit is momenteel een belangrijk onderdeel van het preventiebeleid van het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In paragraaf 11.7 staan met aanbevelingen voor
onderzoek, voor onderwijs, voor de curatieve gezondheidszorg en voor de openbare
gezondheidszorg.
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Samenvatting
In twee GGD-regio's van de provincie Groningen is er sprake van een statistisch significant
verhoogde sterfte aan coronaire hartziekten (CHZ). Analyse van de sterftegegevens (1980-1987)
vertoont op het platteland vergeleken met het Nederlandse gemiddelde een geringe toename van de
sterfte. Aan de verhoogde CHZ-sterfte zouden drie oorzaken ten grondslag kunnen liggen: (1) bias in
de sterftedata, (2) hoge 'case-fatality-rate' (CFR) en (3) hoge CHZ-incidentie waarbij men dan een
verhoogde prevalentie van CHZ-risicofactoren zou verwachten. Op basis van beschikbare informatie
uit diverse gegevensbronnen is het niet mogelijk om een eenduidige verklaring voor de CHZ-
oversterfte te formuleren. Zo zijn er ondanks de verhoogde sterfte in beide regio's aanzienlijk minder
CHZ-ziekenhuisontslagdiagnosen dan landelijk. De interpretatie van de ziekenhuisontslagdiagnosen
wordt evenwel bemoeilijkt door regionale aanbodsverschillen in beddencapaciteit en door het
ontbreken van een onderscheid in opnames en heropnames. Ook wat betreft de risicofactoren zijn
(te) weinig gegevens voorhanden. Zo ligt het percentage rokers in de provincie Groningen weliswaar
5% boven het landelijke gemiddelde, maar dit verschil is niet statistisch significant. Gegevens over
voeding en lichaamsbeweging zijn vooralsnog niet vergelijkbaar met landelijke gegevens wegens het
ontbreken van korte gevalideerde vragenlijsten die gebruikt kunnen worden bij postenquêtes.
Niettemin blijft het noodzakelijk om een leefwijze te blijven stimuleren die het risico op het ontstaan
van CHZ verlaagt. Op basis van recent epidemiologisch onderzoek richt men zich hiertoe in de
provincie Groningen met name op groepen met een hoog risico.

Gepubliceerd als:
Broer J, Wiegersma PA. Oversterfte aan ischaemische hartziekten in Groningen. Een verkenning
van beschikbare achtergrondgegevens. Tijdschr Soc Gezondheidsz 1993;71:21-26.

HOOFDSTUK 2

OVERSTERFTE AAN CORONAIRE HARTZIEKTEN IN GRONINGEN.
EEN VERKENNING VAN BESCHIKBARE ACHTERGRONDGEGEVENS.
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INLEIDING
De uitgangspunten voor gezondheidsbeleid waren tot recent vooral gebaseerd op informatie uit
landelijke gegevensbronnen. Op gemeentelijk niveau bestaat evenwel de mogelijkheid om de
verdeling van onderliggende determinanten van gezondheid en ziekte nauwkeurig te beschrijven.
Bovendien kan door de korte communicatielijnen de betrokkenheid van de bevolking bij de eigen
leefwijze vergroot worden. Op gemeentelijk niveau ontbreken echter veelal de hiervoor benodigde
gegevens. Mede op basis van de verantwoordelijkheden, die de Wet Collectieve Preventie
Volksgezondheid aan de gemeentelijke overheid toekent op het gebied van het ontwikkelen van
lokaal gezondheidsbeleid - dat op epidemiologisch inzicht gebaseerd dient te zijn - heeft het
ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur stimuleringsgelden ter beschikking gesteld voor
de ontwikkeling van de epidemiologische functie binnen de Gemeenschappelijke Gezondheids-
diensten (GGD'en).1

Een praktisch voorbeeld van de toepassing van deze epidemiologische functie is de
onderhavige analyse van de oversterfte aan coronaire hartziekten (CHZ) in twee GGD-regio's in de
provincie Groningen. De gevonden contrasten tussen het Nederlandse en het Groningse
sterfteprofiel vormden de aanleiding tot het verzamelen van aanvullende gegevens.2 3 De waarde
van deze gegevens wordt besproken.

Coronaire hartziekten (CHZ) vormen de belangrijkste doodsoorzaak in westerse
geïndustrialiseerde landen. Rond 1930 begon de stijging in CHZ-sterfte. In Nederland werd het
hoogtepunt van de epidemie in 1972 bereikt, waarna een sterke daling optrad4 5. Zowel tussen
landen onderling als tussen regio's binnen landen zijn belangrijke verschillen in het niveau en de
trend van de CHZ-morbiditeit en -mortaliteit beschreven.6 Zowel in het buitenland als in Nederland
bestaan grote verschillen in tijd en plaats van de aanvang van de daling van de sterfte aan CHZ.7 De
aanvang van de daling in Nederland begon in de randstad in 1970. In de provincie Groningen werd
de maximumsterfte ten gevolge van CHZ 7 jaar later geregistreerd. Dat betekent dat momenteel het
sterfteniveau van CHZ in Groningen boven het landelijke gemiddelde ligt. Zijn er onderliggende
factoren te identificeren die de verhoogde sterfte kunnen verklaren?

GEGEVENS EN METHODEN
Het studiegebied wordt gevormd door de twee regio's die overeenstemmen met de werkgebieden
van de vroegere Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Groningen Gorecht Plus (GGD GG+) met
een bevolking van 235.000 personen en de vroegere Basisgezondheidsdienst West en Noord
Groningen (BaGD W&NG) met een bevolking van 170.000 personen. De regio Groningen Gorecht
Plus heeft een hoge urbanisatiegraad en omvat de gemeenten Groningen, Haren, Hoogezand-
Sappemeer en Slochteren. De regio West & Noord Groningen is meer ruraal van karakter en omvat
12 gemeenten in West en Noord Groningen. Een drietal gegevensverzamelingen zijn geanalyseerd,
namelijk sterftegegevens, ziekenhuisontslagdiagnosen en de gegevens van 2 gezondheidsenquêtes.

Sterfte
Via het Centraal Bureau voor de Statis tiek (CBS) zijn gegevens verkregen over het aantal
overledenen naar leeftijd, geslacht, regio van inwoning, doodsoorzaak en jaar van overlijden in de
periode 1980-1987. Het CBS levert lijsten met aangepaste mortaliteitscijfers, waarin de totale sterfte
onderverdeeld is in 53 doodsoorzaken (AM53-lijst). De AM-lijst is gebaseerd op de Internationale
Classificatie van Ziekten (ICD-9, 1975). Voor de analyse werden de codes AM-28 (acuut myocard-
infarct) en AM-29 (overige ischaemische hartziekten) gebruikt.

Om een indruk te krijgen van de hoogte en de homogeniteit van de CHZ-sterfte zijn voor
Nederland en de twee regio's afzonderlijk de leeftijdsspecifieke sterftecijfers over de gehele
8-jaarsperiode berekend. Daarnaast werden door berekening van de Standardised Mortality Ratios
(SMRs) de sterftecijfers van de populaties van de GGD GG+ en BaGD W&NG indirect gestandaardi-
seerd voor verschillen in leeftijd en geslacht. Omdat bij analyse van de afzonderlijke jaargemiddel-
den toevalsfluctuaties kunnen optreden, zijn stabiele voortschrijdende 5-jaarsgemiddelden gebruikt
(1980-'84/'81-'85/'82-'86/'83-'87). De bevolkings- en sterftecijfers van Nederland in 1980-1984 dienen
hierbij als referentiepunt. Het doel van deze analyse is om - na correctie voor genoemde
vertekenende invloeden - de trend in de landelijke en regionale CHZ-sterfte zichtbaar te maken.
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CHZ-ziekenhuisontslagdiagnosen
Van de Stichting Informatievoorziening Gezondheidszorg (SIG) zijn ziekenhuisontslagdiagnosen
verkregen voor de periode 1983-1987. Omdat de frequentie van ziekenhuisontslagen aanzienlijk
hoger is dan die van sterfte komen toevallige schommelingen in veel geringere mate voor. Om die
reden kon worden gekozen voor een weergave van de gegevens per jaar. Voor elk jaar zijn de cijfers
indirect gestandaardiseerd, waarbij de Nederlandse bevolking dient als referentiepopulatie.

Gegevens van de gezondheidsenquêtes
In 1989 (BaGD W&NG) en 1990 (GGD GG+) werd een postenquête verstuurd aan de circa 3000
personen van een a-selecte steekproef die 1% van de bevolking van 18 jaar en ouder in de
werkgebieden van de twee GGD'en omvatte. Op basis hiervan zijn gegevens ter beschikking
gekomen over sociaaldemografische factoren, aspecten van de gezondheidstoestand, medische
consumptie en leefwijze. Mede door het versturen van een herinneringsbrief na respectievelijk 2 en 4
weken is een geldige respons verkregen van 68 procent.

Waar mogelijk zijn vragen uit de continue gezondheidsenquête van het Centraal Bureau voor
de Statistiek gebruikt. Daarnaast zijn uit de Rotterdamse gezondheidsenquête vragen over leefwijze
en medische consumptie overgenomen.8

Voor voeding zijn 17 van de oorspronkelijk 27 kwalitatieve vragen uit de Rotterdamse lijst
gebruikt. De reproduceerbaarheid van deze vragenlijst is goed.9 Gebaseerd op de richtlijnen van het
Voorlichtingsbureau voor de Voeding (VOVO) is voor de Groningse situatie een 'voedingsscore'
berekend met een 'range' van 0-12 punten. Vervolgens is een ordinale indeling in tertielen gemaakt:
hoog (11-12), gemiddeld (9-10) en laag (0-8). Een hoge score houdt in dat het voedingspatroon
grotendeels overeenstemt met de richtlijnen van het VOVO. Deze score is afhankelijk van: de
frequentie van ontbijt en warme maaltijd; de consumptie van zuivel, koolhydraten, eiwitten, fruit en
vezelhoudende produkten; het gebruik van vette dan wel magere produkten en de frequentie van
zoete en hartige tussendoortjes.

Op basis van de hoogst voltooide schoolopleiding is een indeling gemaakt in onderwijsniveau:
lagere (LO, LBO, MAVO), gemiddelde (MBO, HAVO,VWO) en hogere opleiding (HBO, universiteit).

RESULTATEN

Sterfte
Het niveau van de sterfte ten gevolge van CHZ in beide Groningse regio's ligt zowel voor mannen
als voor vrouwen boven het Nederlandse gemiddelde. Door het toenemende aandeel van ouderen in
de bevolking neemt de sterfte aan CHZ toe. De bruto CHZ-sterftecijfers voor Nederland, de GGD
GG+ en de BaGD W&NG over de 8-jaarsperiode 1980-1987 bedroegen respectievelijk 211, 264 en
259 per 100.000 voor mannen en 136, 165 en 165 per 100.000 voor vrouwen. Zowel bij mannen als
bij vrouwen ligt de CHZ-sterfte in de Groningse regio's in alle leeftijdscategorieën boven het
Nederlandse niveau, behalve bij vrouwen van 65-69 jaar in het gebied van de GGD GG+.

Om de daling in de CHZ-sterfte en het verschil tussen de landelijke cijfers en die van de twee
Groningse regio's zichtbaar te maken zijn in de figuur 2.1 en 2.2 de gestandaardiseerde cijfers
weergegeven, waarbij de Nederlandse bevolking in de periode 1980-1984 als referentie dient.
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In Nederland daalde ten opzichte van de periode 1980-1984 de CHZ-sterfte met 5% bij de mannen
en 6% bij de vrouwen. In het begin van de studieperiode is de gestandaardiseerde sterfte in beide
Groningse regio's zowel voor mannen als voor vrouwen significant verhoogd. De CHZ-sterfte is
onder mannen in het gebied van de GGD GG+ 18%  dan landelijk. Onder de vrouwen in het gebied
van de BaGD W&NG is de CHZ-sterfte 19% hoger dan landelijk. In tabel 2.1 wordt het 95%-
betrouwbaarheidsinterval van de SMR's weergegeven gebaseerd op 5-jaarsgemiddelden. Opvallend
is dat de dalende sterftetrend van Nederland met name wordt gevolgd door de mannen in het gebied
van de GGD GG+. Globaal blijven de verschillen in sterftecijfers tussen Groningen en Nederland
echter ongeveer even groot. Een uitzondering hierop vormen de mannen in het gebied van de BaGD
W&NG, waarbij sprake lijkt te zijn van een relatieve toename.

Tabel 2.1: SMRs mannen voor coronaire hartziekten gestandaardiseerd naar Nederland 1980-1984

GGD GG+ BaGD W&NG Nederland Verschil met
Nederland

SMR BI SMR BI SMR BI GGD GG+ W&NG

 1980-1984 118 112-124 111 104-117 100 100 18 11

 1981-1985 118 112-124 110 104-117 99 99-100 19 11

 1982-1986 114 108-120 109 102-115 98 97- 99 16 11

 1983-1987 112 106-118 109 103-115 95 94- 96 17 14

SMR = Standardised Mortality Rate; BI = betrouwbaarheidsinterval;
GGD GG+ = GGD Groningen Gorecht Plus; BaGD  W&NG=Basisgezondheidsdienst West en Noord Groningen

Ziekenhuisontslagdiagnosen
In beide Groningse regio's worden in vergelijking met Nederland minder mensen met de diagnose
CHZ (SIG-codes 49 en 50) uit ziekenhuizen ontslagen (figuur 2.3 en figuur 2.4). In het gebied van de
GGD GG+ vinden over de 5-jaarsperiode 1983-1987 bij mannen 10% en bij vrouwen 23% minder
ziekenhuisontslagen voor CHZ plaats. In het gebied van de BaGD W&NG bedraagt het verschil ten
opzichte van het landelijke gemiddelde bij mannen 24% en bij vrouwen 29%.

Op individueel niveau geteld wordt per jaar zowel in Nederland als in Groningen 7% van de
bevolking in een ziekenhuis opgenomen. Deze  gegevens van het CBS werden in de gezondheids-
enquête bevestigd.3

Het aanbod van ziekenhuisbedden in de provincie Groningen komt evenwel overeen met de
landelijke richtlijn van 3,4 bedden per 1000 inwoners; elders in Nederland bevindt het gemiddelde
aanbod van bedden zich bóven de landelijke norm. Verder vinden in beide Groningse regio's per 100
mannen 9 ziekenhuisontslagen plaats en per 100 vrouwen 10 (Nederland resp. 10 en 12 per 100).
Deze aantallen betreffen zowel opnames als heropnames. Gezien bovenstaande lijkt de conclusie
dan ook gerechtvaardigd dat er in beide Groningse regio's minder heropnames plaatsvinden dan
elders in Nederland.

Gegevens van de gezondheidsenquêtes
Er werden vragen werden gesteld over een aantal bekende risicofactoren voor CHZ: het roken van
tabakswaren, overgewicht, gebrek aan lichaamsbeweging en een slecht voedingspatroon.
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Roken. In de beide Groningse regio's wordt door 39% van de personen van 18 jaar en ouder
gerookt. Het vergelijkbare cijfer voor Nederland (CBS-gezondheidsenquête, 1990) is 37%.3 10 11

Om te corrigeren voor de invloed van leeftijdsverschillen zijn de beschikbare gegevens over het
rookgedrag indirect gestandaardiseerd. Met de Nederlandse bevolking als standaardpopulatie is de
gestandaardiseerde rookratio (SRR) bij mannen 1,04 met een betrouwbaarheidsinterval (BI) van
0,89-1,18. Voor vrouwen is de SRR 1,05 (BI: 0,90-1,21). De verschillen zijn niet significant.

Overgewicht. Als maat voor overgewicht werd de Quêtelet-index (QI) berekend en
gestandaardiseerd naar de meest recente gegevens van Nederland.12 Uitgaande van een QI groter
dan of gelijk aan 27, die door de Gezondheidsraad als maat voor overgewicht wordt gehanteerd,
bedraagt de gestandaardiseerde overgewichtsratio (SOR) in het gebied van de BaGD W&NG en de
GGD GG+ 0,97 (BI: 0,81-1,13). Ook bij mannen en vrouwen apart bestaan geen duidelijke
verschillen ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde.

Hoge bloeddruk. Met betrekking tot hoge bloeddruk werd een tweetal vragen gesteld. Het
percentage respondenten dat zegt last te hebben van een door een arts vastgestelde hoge
bloeddruk komt overeen met de percentages uit vergelijkbare enquêtes.13 14

Lichaamsbeweging. Aan de Groningse bevolking werden enkele vragen gesteld over
lichaamsbeweging. Bij vergelijking van de Groningse gegevens met gezondheidsenquêtes die door
GGD'en elders in Nederland werden gehouden blijkt dat in Groningen iets minder aan
lichaamsbeweging wordt gedaan dan elders.13 De verschillen zijn echter gering. De antwoorden op
de vraag 'doet u aan sport of aan een andere vorm van lichaamsbeweging' laten grote leeftijdspeci-
fieke verschillen zien. In de leeftijdsgroep 35-65 jaar antwoordt 56% van de respondenten met
'zelden of nooit' of '2-3x per maand' tegen ongeveer 40% bij de jongere en oudere leeftijdsgroepen.
Geslacht is voor bewegingsarmoede geen factor van belang. Respondenten met een laag
opleidingsniveau doen aanzienlijk minder aan lichaamsbeweging dan respondenten met een
middelbaar of hoger opleidingsniveau.

Voedingspatroon. Het CBS heeft in de landelijke gezondheidsenquête van 1989 de
Rotterdamse voedingsvragenlijst gebruikt.  Van het CBS werd informatie verkregen over de scores
op voedingsitems (ongepubliceerd materiaal uit de continue gezondheidsenquête van het CBS over
het jaar 1989). De vragenlijst is onvoldoende gedetailleerd om een maat te geven voor de vetcon-
sumptie.15 Bij gebruik van criteria van het VOVO als richtlijn komt het voedingspatroon in het gebied
van de BaGD W&NG globaal overeen met het landelijke beeld (44% valt in de categorie 'goed
voedingspatroon'). In het gebied van de GGD GG+ wordt evenwel minder vaak gegeten volgens de
richtlijnen van het VOVO (33%  'goed'). In beide Groningse regio's eten vrouwen vaker in overeen-
stemming met de richtlijnen van het VOVO dan mannen. Personen van 65 jaar en ouder eten
gezonder dan personen uit jongere leeftijdscategorieën.

BESCHOUWING
De aanleiding voor dit onderzoek zijn de relatief hoge mortaliteitscijfers voor CHZ in twee gebieden in
de provincie Groningen. Samengevat kan geconcludeerd worden dat verhoogde CHZ-
mortaliteitscijfers geassocieerd zijn met verlaagde CHZ-ziekenhuisontslagcijfers. Analyse van de
oversterfte aan CHZ roept een drietal afgeleide vragen op:
1. Kan de verhoogde CHZ-sterfte verklaard worden door registratie-artefacten (onjuiste beoordeling

bij de toekenning dan wel de codering van doodsoorzaken);
2. Wijkt de 'Case-Fatality-Rate' bij CHZ (CFR-CHZ) in de Groningse regio's af van het landelijke

cijfer;
3. Is de incidentie van CHZ in de Groningse regio's hoger is dan landelijk.
Wat betreft de eerste vraag kan opgemerkt worden dat de validiteit van de Nederlandse
sterftestatistiek in vergelijking met andere Europese landen goed is.16 Niettemin zijn er een aantal
factoren die de validiteit kunnen aantasten. Zo worden medische studenten in Nederland niet
systematisch onderwezen in het gebruik van de doodsoorzakenverklaring (B-formulier); de meeste
artsen komen veelal pas na het behalen van hun artsdiploma hiermee in aanraking. Verder is het B-
formulier niet gebruikersvriendelijk en benadrukt het de onderliggende doodsoorzaak onvoldoende.17

Bovendien is de informatie, op grond waarvan de huisarts bij thuis overledenen het formulier invult,
vaak beperkt.

Het merendeel van de sterfte vindt thuis plaats. Indien het zo zou zijn, dat (huis)artsen in
Groningen in twijfelgevallen te vaak acuut myocardinfarct invullen, zou dat weerspiegeld moeten
worden in een geringer gebruik van de AM-46-code, waar onvolledig omschreven ziektebeelden
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worden ondergebracht. De frequentie in deze categorie is in beide Groningse regio's inderdaad lager
dan landelijk. De omvang van de lagere registratie onder code 46 is echter veel te klein om de
hogere registratie onder CHZ-code AM-28 en AM-29 te kunnen verklaren. De feitelijke codering van
doodsoorzaken gebeurt centraal in Voorburg voor geheel Nederland door een medisch ambtenaar
van het CBS.18 Een bias in deze codering is daarom eveneens onwaarschijnlijk. Het is dus niet
aannemelijk dat de hogere sterfte aan CHZ op een registratiebias (systematische certificatie- en/of
coderingsfouten) berust.

Het antwoord op de tweede vraag is minder eenvoudig. Bij sterfte aan CHZ dient een
onderscheid gemaakt te worden tussen thuissterfte en ziekenhuissterfte. Van de CHZ-sterfte vindt
73% thuis plaats. De afname in de CHZ-thuissterfte is drie keer zo groot als de afname in CHZ-
ziekenhuissterfte.5 De waarde van de ziekenhuisontslaggegevens wordt beperkt, omdat opname en
heropname nog niet van elkaar konden worden onderscheiden en de codering van ontslagdiagnosen
decentraal in ziekenhuizen plaatsvindt. De analyse van een ziekenhuissterftecijfer wordt pas zinvol
zodra onderscheid gemaakt kan worden tussen opname en heropname, omdat dan gespecificeerd
kan worden naar incidente en prevalente gevallen. Met ingang van 1991 wordt in de ziekenhuis-
ontslaggegevens wel onderscheid gemaakt tussen opname en heropname.

Uit een vergelijking van de gegevens van de lokale gezondheidsenquêtes en de landelijke
gezondheidsenquête van het CBS blijkt dat het percentage van bevolking dat wordt opgenomen in
een ziekenhuis in Groningen overeenkomt met het Nederlandse gemiddelde.3 19 Dit suggereert dat er
elders in Nederland meer heropnames plaatsvinden. Een uitspraak over  regionale verschillen in de
CFR-CHZ is wegens ontbrekende gegevens niet mogelijk. Blijft evenwel dat een CHZ-oversterfte
van 10-20% in het rurale W&NG gepaard gaat met een CHZ-ziekenhuisontslagrate die 25%
beneden het landelijk gemiddelde ligt. In het verstedelijkte GGD GG+ is deze ontslagrate voor
vrouwen en mannen respectievelijk 25% en 10% lager dan landelijk. Ervan uitgaande dat de kwaliteit
van ziekenhuiszorg geen regionale verschillen vertoont suggereren voornoemde gegevens dat de
thuissterfte in Groningen hoger is dan landelijk.

En tenslotte de derde vraag. Valide gegevens over de incidentie en prevalentie van hartziekten
zijn niet voorhanden. Bij een verhoogde incidentie van CHZ zou men evenwel een verhoogde
prevalentie van risicofactoren voor CHZ verwachten. Vergeleken met Nederland wordt in de
Groningse regio's weliswaar meer gerookt, doch het verschil is niet statistisch significant.
Uit een vergelijking van gegevens van het Peilstationproject Hart- en Vaatziekten (RIVM) en lokaal
bevolkingsonderzoek (Groninger Hypertensiedienst)  blijkt dat hoge bloeddruk (diastolische
bloeddruk bij drie metingen hoger dan 94 mm kwik) in Groningen iets vaker voorkomt: de prevalentie
bedraagt bij beide geslachten 5%. Bij het RIVM peilstationonderzoek wordt in de overeenkomstige
periode een prevalentie gevonden van 5% bij mannen en 3% bij vrouwen. Deze hogere
bloeddrukwaarden onder vrouwen wordt gevonden bij alle leeftijdsklassen.20-22 De gegevens zijn
echter niet geheel vergelijkbaar, omdat door de Groninger Hypertensiedienst de gegevens zijn
bepaald via een bevolkingsonderzoek, waardoor onder de deelnemers hypertensieve personen
oververtegenwoordigd kunnen zijn. Bij het RIVM-peilstationonderzoek wordt daarentegen gebruik
gemaakt van een aselecte steekproeftrekking. Het verschil in gevonden percentage hypertensieven
te gering om de verschillen in CHZ-sterftecijfers te kunnen verklaren. Het percentage personen met
overgewicht wijkt niet af van het Nederlandse gemiddelde. Bewegingsarmoede komt zeer frequent
voor, met name op middelbare leeftijd. Op dit moment zijn (nog) geen vergelijkbare landelijke cijfers
beschikbaar. Het is onwaarschijnlijk dat regionale verschillen in de vetconsumptie een belangrijke
factor zijn bij de regionale CHZ-sterfteverschillen. Uit de voedselconsumptiepeiling van 1987-1988
blijkt weliswaar dat een lage SES en het wonen in een meerpersoonshuishouding gepaard gaat met
een hogere vetinname, maar de verschillen in de gemiddelde vetconsumptie op basis van deze
factoren zijn relatief klein (maximaal 2.5% totaal vet). De meeste onderzochte achtergrond-
kenmerken blijken slechts een beperkte invloed op de vetconsumptie te hebben.23

Op grond van de beschikbare gegevens kan dus voor de CHZ-oversterfte in de Groningse
regio's geen eenduidige verklaring worden gegeven. Uit de buitenlandse literatuur blijkt dat het
belangrijkste deel van de afname in CHZ-sterfte vooral toe te schrijven is aan een daling van de
frequentie van 'sudden death' buiten het ziekenhuis.24 Andere bronnen melden daarentegen dat de
afname van de CHZ-sterfte vooral een daling van de incidente gevallen betreft.5,  25
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CONCLUSIE
De afname van de CHZ-sterfte in Nederland zou kunnen worden verklaard vanuit de effectiviteit van
de primaire preventie, omdat parallel aan deze afname een daling van het gemiddelde
cholesterolgehalte, een meer nauwgezette behandeling van hoge bloeddruk en een duidelijke
afname van het aantal gerookte sigaretten zichtbaar is.5, 26 Bovendien deed de daling in CHZ-sterfte
zich in Nederland aanvankelijk alleen voor in gebieden met een hoog inkomen en een hoge
verstedelijkingsgraad, met andere woorden gebieden met een hoge(re) sociaal-economische status.2

Het belang van de sociaal-economische status (SES) in de preventie van CHZ wordt in toenemende
mate onderkend. Een gedragsverandering naar een gezondere leefwijze blijkt zich namelijk eerder
voor te doen in de hogere sociale strata.27 Het verband tussen incidentie van CHZ en SES is echter
niet eenduidig. In de KRIS-studie wordt weliswaar een verhoogd risico gevonden bij de lagere SES,
maar het verschil is niet statistisch significant.28 Een verklaring voor het verband tussen incidentie
van CHZ en SES wordt gezocht in het feit, dat diffusie en innovatie van gedragspatronen sneller
plaatsvinden in de hogere SES-groepen, omdat deze groepen gemakkelijker omgaan met abstracte
informatie ('gezondheidswinst in de toekomst'). Ook binnen de bevolking van beide regio's in
Groningen worden verschillen in risicofactoren voor CHZ gevonden. Een clustering van risicofacto-

ren doet zich voor bij personen met
een laag opleidingsniveau (figuur 2.5).
Ook na correctie voor leeftijd wordt
onder respondenten met een laag
opleidingsniveau de hoogste score
voor gezondheidsbedreigend gedrag
(in relatie tot CHZ) geregistreerd. Ten
aanzien van de voorspellende
betekenis van cardiovasculaire
risicofactoren op individueel niveau is
enige twijfel gerezen. Deze discussie
heeft voornamelijk betrekking op de
effectiviteit van interventies die zich
richten op cardiovasculaire
risicofactoren.29-31 Het is echter een
misvatting om te stellen dat multifac-
toriële interventie-onderzoeken het
effect van die interventie evalueren.

Deze onderzoeken evalueren hooguit het additionele effect van intensieve multifactoriële interventie,
gesuperponeerd op reeds in de bevolking aanwezige seculaire trends en preventieve attitudes.32

Over het belang van collectieve preventie door middel van beïnvloeding van de leefwijze van
groepen in de bevolking bestaat wel brede overeenstemming. Er komen steeds meer aanwijzingen
die er op duiden dat het zin heeft om op populatieniveau continu aandacht te besteden aan
cardiovasculaire risicofactoren.33

CHZ zijn nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Dit betekent dat een geringe
teruggang in de CHZ-sterfte een grote 'impact' heeft op de bruto sterfteaantallen. De GGD'en dienen
dan ook op regionaal niveau onderzoek te verrichten naar de opbouw en karakteristieken van de
risicogroepen. Daarnaast is een vergelijkend onderzoek naar regionale verschillen in CFR-CHZ
noodzakelijk. Daarbij dient gezocht te worden naar de tijdsduur van respectievelijk patiëntvertraging,
doktervertraging, transportvertraging en ziekenhuisvertraging bij patiënten met een acuut
myocardinfarct.34 Op basis van de aldus verkregen gegevens kunnen vervolgens door de GGD'en
concrete gezondheidsbevorderende initiatieven worden ontwikkeld.

Figuur 2.5. CHZ-risicofactoren in Groningen               
naar opleidingsniveau
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HOOFDSTUK 3

REGIONALE VERSCHILLEN IN AANGIFTE VAN HARTVAATZIEKTEN
ALS DOODSOORZAAK

Samenvatting
De sterfte aan hartvaatziekten (HVZ) en coronaire hartziekten (CHZ) in Groningen was hoger dan
het landelijk gemiddelde. In dit onderzoek is nagegaan of er tussen Groningen en Nederland
verschillen zijn in aangifte van HVZ en CHZ als primaire doodsoorzaak. Er werd een vragenlijst met
10 casusbeschrijvingen verstuurd naar een gestratificeerde steekproef van artsen. Door het CBS
werden doodsoorzaakcodes toegekend. Gemiddeld werd 72% van de beschikbare relevante
informatie als reden van overlijden op het doodsoorzakenformulier ingevuld. De sensitiviteit van HVZ
en CHZ, als primaire doodsoorzaak,  was respectievelijk 79% en 54% waarbij geen verschillen
tussen Nederland en Groningen maar wel tussen huisartsen en andere artsen zijn gevonden. De
positief voorspellende waarde van CHZ als primaire doodsoorzaak was laag en ging gepaard met
CHZ-overregistratie en met compensatoire onderregistratie van andere HVZ. De sensitiviteit van de
juiste primaire doodsoorzaak voor alle casussen tezamen was 66%,  waarbij huisartsen significant
beter doodsoorzaken toekenden dan andere artsen. De conclusie is dat tussen Groningen en
Nederland geen significante verschillen bestaan in HVZ- en CHZ-aangifte. De betrouwbaarheid van
de doodsoorzaakaangifte en daarop gebaseerde codering voor de subgroep CHZ was laag.
Aangezien slechts 13% van de artsen is onderwezen in het  beoogde gebruik van het
doodsoorzakenformulier, verdient dit onderwerp opgenomen te worden in de opleiding voor en na
het artsexamen.
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INLEIDING
De Wet op de Uitoefening van de Geneeskunst (1865) verplicht artsen opgave te doen van de
oorzaak van overlijden. Vanaf 1900 worden doodsoorzaken gecodeerd en geclassificeerd op het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij het tot stand komen van sterftecijfers kunnen drie
stappen worden onderscheiden: diagnostisch proces, aangifte en codering.1Het is met name de
behandelend arts die, door een correcte weergave van diagnostische informatie, de juistheid en
volledigheid van het basismateriaal voor de sterftestatistiek bepaalt (aangifte). De invullende arts
dient op het doodsoorzakenformulier, ook wel B-formulier genoemd, de doodsoorza(a)ken in te
vullen.2 Op grond van een stelsel van door de Wereldgezondheidsorganisatie ( WHO)
geformuleerde regels wordt door de medisch ambtenaar de primaire doodsoorzaakcode toegekend
(codering) conform de International Classification of Diseases (ICD). De feitelijke codering van een
primaire doodsoorzaak is gebaseerd op het principe van de onderliggende doodsoorzaak: de
eerste in de reeks gebeurtenissen welke tot de dood geleid hebben. Daarnaast kunnen door het
CBS tot maximaal drie secundaire doodsoorzaken worden toegekend. De statistiek van
doodsoorzaken is de oudste en meest volledige statistiek betreffende de volksgezondheid. Over
(inter)nationale verschillen in de betrouwbaarheid van de sterftestatistiek wordt af en toe
vergelijkend onderzoek gepubliceerd.1 3 4 5 Naar de validiteit van ziekenhuissterfte-gegevens en
verificatie aan de hand van autopsiegegevens is vaker onderzoek gedaan.6  7 8 Onderzoek naar
door huisartsen geregistreerde doodsoorzaken toont aan dat de betrouwbaarheid van deze
gegevens afneemt als meer dan een orgaansysteem betrokken is bij het overlijdensgeval.9 Ook als
de doodsoorzaak onduidelijk is neemt de betrouwbaarheid af.6 In Nederland zijn validiteitsstudies
van de sterftestatistiek schaars.1  4  10  In de afgelopen jaren is regelmatig gepubliceerd over
regionale sterfteverschillen aan coronaire hartziekten binnen Nederland. 11 12  13  Over regionale
verschillen in de aangifte van doodsoorzaken binnen Nederland is geen onderzoek gepubliceerd.
De aanleiding voor dit onderzoek werd gevormd door de gesignaleerde oversterfte aan
hartvaatziekten (HVZ) en coronaire hartziekten (CHZ) in de provincie Groningen. 12  13 De feitelijke
CBS-sterftecijfers in de 5-jaarsperiode 1985-89  duidden op een HVZ-oversterfte in de provincie
Groningen ten opzichte van Nederland van 2,5% en een CHZ-oversterfte van 28%.  Dit onderzoek
probeert een antwoord te geven op de vraag of regionale oversterfte aan CHZ en HVZ (mede) te
verklaren is door verschillen in aangiftes van doodsoorzaken.14

METHODE

Samenstelling casusmateriaal
In overleg met het CBS is een tiental casussen beschreven (zie tabel 3.1). De informatie in de
casussen voorzag in de relevante diagnostische informatie die normaal gesproken voorhanden is.
De onderliggende primaire doodsoorzaken van de 10 casussen waren: ziekten van hartvaatstelsel
(n=5), nieuwvormingen (n=1), stofwisseling- en endocriene ziekten (n=1), ademhalingwegen (n=1),
spijsverteringsstelsel (n=1) en urogenitaalsysteem (n=1). De subgroep CHZ omvat de volgende
diagnoses: acuut myocardinfarct,  overige CHZ , oud myocardinfarct, angina pectoris en
chronische CHZ. De plaats van overlijden van de 10 casussen was als volgt verdeeld: thuis (n=6),
verpleeghuis (n=2), bejaardenhuis (n=1) en ziekenhuis (n=1). Onder de thuis overledenen
bevonden zich twee gevallen die recent uit het ziekenhuis ontslagen waren en één patiënt die
heropname in een ziekenhuis weigerde. In 1995 werd een korte vragenlijst met de  tien
ziektegeschiedenissen en een begeleidende brief verstuurd aan een gestratificeerde steekproef van
artsen. Aan deze artsen is verzocht om de doodsoorzakenverklaring in te vullen op dezelfde wijze
als men dit gewoonlijk doet. Een voorbeeld van een casus is aan het eind van dit hoofdstuk in
appendix 3.1 weergegeven.
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Tabel 3.1. Doodsoorzaken  toegekend door de geïnformeerde medisch ambtenaar van het
CBS op basis van 9e versie van de ICD (gouden standaard)
Casus Doods

oorzaak
ICD-
code

Ziektebeeld Geldige
code-nrs.

Omschrijving
range

Hoofdgroep

nr. 1 Primair 250.7 Diabetes met afwijkingen
van de perifere circulatie

250.0-250.9 Diabetes
mellitus

Endocrien, voeding &
stofwisseling

Secundair

Secundair

441.3 Abdominaal aneurysma
met ruptuur
Obesitas

nr.2 Primair 410.0 Acuut myocardinfarct 410-414.9 CHZ HVZ

Secundair 401.9 Essentiële hypertensie

Secundair 820.0 Fractuur femurhals

Secundair E888 Niet gespecificeerde val

nr.3 Primair 491.2 Obstr. chron. bronchitis 490.0-496.0 Chr.Obstr.Long Ademhalingswegen

Secundair 416.9 Chron. cor pulmonale

Secundair 411.0 Postmyocardinfact syndr.

nr.4 Primair 436.0 CVA niet scherp omschr. 430.0-438.0 CVA HVZ

Secundair 401.9 Hypertensie

nr.5 Primair 162.2 Maligne neoplasma
hoofdbronchus

162.0-162.9 Nieuwvormingen

Secundair 410.0 Acuut myocardinfarct

Maligne
neoplasma long,
bronchus

nr.6 Primair 571.3 Niet gespecificeerde
leverbeschadiging

571.0-571.3 Alcoholische
leverziekte

Spijsvertering

nr.7 Primair 424.0 Mitraalklepaandoening 424.0-424.9 Overige aand.
endocard

HVZ

Secundair 965.1 Ongeval: vergift. aspirine

Secundair 431.0 CVA: bloeding
intracerebraal

Secundair 599.0 Urineweginfectie

nr.8 Primair 599.0 Urineweginfectie 599.0-599.9 Ov. aandoen.
urethra, urinew.

Urogenitaal

Secundair 290.0 Seniele dementie

Secundair 428.0 Hartdecomp.met stuwing

nr.9 Primair 410.0 Acuut myocardinfarct 410.0-414.9 CHZ HVZ

Secundair 305.1 Verslaving aan tabak

nr.10 Primair 428.9 Niet gespecificeerde 
hartdecompensatie

428.0-428.9 Hartdecomp. HVZ

Artsenselectie en werkwijze 
De namen van artsen zijn via een systematische steekproef getrokken uit de meest recente versie
van het Geneeskundig Adresboek. Er is gestratificeerd naar regio en medisch specialisme. De
onderverdeling naar medisch specialisme was gebaseerd op een recent onderzoek naar
beslissingen rondom het levenseinde.15 Daar 95% van de doodsoorzaken worden ingevuld door
huisartsen, verpleeghuisartsen, cardiologen, chirurgen, internisten, neurologen zijn alleen deze
specialismen benaderd. In een begeleidende brief is verzocht de vragenlijst alleen in te vullen indien
in de voorafgaande twee jaar aangifte van doodsoorzaak was gedaan. Drie weken na het versturen
van de eerste brief werd  een herinneringsbrief verstuurd en na 5 weken werden non-respondenten
telefonisch benaderd. De coördinerend medisch ambtenaar op het CBS was op de hoogte van de
volledige casusbeschrijvingen. Zijn beoordeling gold als gouden standaard (tabel 3.1). De ingevulde
B-formulieren werden op het CBS door één zeer ervaren ‘geblindeerde’ medewerker gecodeerd. In
geval van twijfel kon deze geblindeerde codeur de plaatsvervangend medisch ambtenaar, die
tevens ‘geblindeerd’ was,  raadplegen.

Analyse
De berekeningen inzake de volledigheid van invullen hebben betrekking op zowel primaire als
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secundaire doodsoorzaken. De overige berekeningen hebben alleen betrekking op primaire
doodsoorzaken. De som-totaalscore, HVZ-totaalscore en CHZ-totaalscore werden berekend op
basis van alle tien casussen tezamen. Daarnaast werden de detectie- en confirmatiefractie
berekend voor HVZ (betrof 5 HVZ-casussen) en CHZ (betrof 2 CHZ-casussen).  De detectiefractie
(ook wel sensitiviteit genoemd) is de fractie van alle overledenen aan de desbetreffende
doodsoorzaak (volgens gouden standaard) waarvan bovendien de toegekende ICD-code valt
binnen de geldige ICD-code-range (a / (a+c) in tabel 3.2). De confirmatiefractie (ook wel positief
voorspellende waarde genoemd) is de fractie van alle overledenen waarvan de toegekende ICD-
code valt binnen de geldige ICD-code-range die ook werkelijk (volgens gouden standaard) aan de
desbetreffende doodsoorzaak is overleden (a / (a+b)). De specificiteit is de fractie van alle
overledenen waarvan de toegekende ICD-code valt buiten de HVZ/CHZ-code-range die werkelijk
(volgens gouden standaard) niet aan HVZ/CHZ is overleden (d / (b+d)).
Bij de berekening van de HVZ-totaalscore en CHZ-totaalscore zijn zowel terechte als ten onrechte
toegekende HVZ- en/of CHZ-codes bij elkaar opgeteld (a+b in tabel 3.2). Om de totaalscores
vergelijkbaar te maken werd in de situatie dat door een respondent niet alle tien casussen waren
ingevuld de waarde 0,5 toegekend voor de casus met een missende waarde. De gemiddelde
totaalscores van diverse subgroepen artsen zijn getoetst met Chi-kwadraattoetsen, t-testen en
eenweg-variantieanalysen. Om te corrigeren voor de oververtegenwoordiging van huisartsen in
Groningen werd ook een ‘gematchte’ analyse uitgevoerd. Daarbij zijn de analyses herhaald nadat a-
select 19 Groningse huisartsen bij de berekeningen buiten beschouwing zijn gelaten waardoor de
artsensamenstelling in de 2 strata vergelijkbaar waren. De uitkomsten na ‘matching’ waren niet
wezenlijk anders.

Tabel 3.2. samenhang tussen juiste en waargenomen primaire doodsoorzaak
Juiste doodsoorzaak

(gouden standaard)

HVZ/CHZ Overig

Gecodeerd door geblindeerde CBS-
medewerker

HVZ/CHZ a b

Overig c d

HVZ CHZ
NL Gr HA Spec NL Gr HA Spec

Detectiefractie
(sensitiviteit) 77% 80% 83% 74% 55% 52% 60% 46%
= a / (a + c) 187 / 242 284 / 356 271 / 326 200 / 269 53 / 96 74 / 141 77 / 129 50 / 108

Confirmatiefractie
(pos.voorspellende waarde) 74% 73% 74% 73% 42% 36% 38% 38%
= a / (a + b) 187 / 253 284 / 388 271 / 366 200 / 275 53 / 125 74 / 207 77 / 201 50 / 131

Specificiteit
(terecht negatieve fractie) 74% 70% 72% 72% 82% 76% 77% 81%
= d / (b + d) 186 / 252 247 / 351 241 / 336 194 / 269 194 / 269 194 / 269 409 / 533 349 / 430

NL=Nederland Gr = Groningen HA = huisarts Spec = Specialist
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RESULTATEN
In totaal werden 235 artsen aangeschreven waarbij de ene helft werkzaam was in de provincie
Groningen en de andere helft in de rest van Nederland. De onderverdeling was huisartsen 44%,
medisch specialisten 42%, verpleeghuisartsen 12% en sociaal-geneeskundigen 2%. Tien
aangeschreven artsen bleken verhuisd te zijn en 35 artsen gaven te kennen geen B-formulieren
meer in te vullen. Hierdoor nam de onderzoekspopulatie af tot 190 artsen. De geldige respons was
65% (n=124). In Groningen was, door een hoge respons onder huisartsen, de deelname significant
beter (77%, n=72) dan elders in Nederland (55%, n=52). Dertien procent van de respondenten gaf
aan ooit onderwezen te zijn in het invullen van doodsoorzakenverklaringen (tabel 3.3). In tabel 3.4
worden de aantallen en percentages gecodeerde HVZ en CHZ per afzonderlijke casus
weergegeven.

Tabel 3.3 Kenmerken van artsen die de vragenlijst hebben ingevuld naar regio
Nederland Groningen

% N % n

Type arts

   Huisarts 48 25 61 44

   Specialist 33 17 25 18

   Verpleeghuisarts 19 10 14 10

                                                  kolomtotaal 100 52 100 72

Onderwijs gehad inzake invullen B-formulier 10% 14%

Gemiddelde leeftijd 41,9 45,8

Gemiddeld aantal ingevulde B-formulieren per jaar 17,5 15,1

Gemiddeld aantal jaar werkzaam als arts 13,2 17,0

Volledigheid van invullen.
Maximaal worden door het CBS per overlijdensgeval 4 ICD-codes toegekend.16 Door de medisch
ambtenaar van het CBS  (gouden standaard), die beschikking had over alle klinische en
diagnostische informatie, werden gemiddeld 2,5 codes per casus toegekend voor primaire en
secundaire doodszaken tezamen. Aan de door respondenten ingevulde B-formulieren werden door
de geblindeerde CBS-codeur gemiddeld 1,8 ICD-codes toegekend. Dat betekent dat 72% van de
beschikbare informatie door de artsen was benut in de B-formulieren. Huisartsen registreerden
significant minder van de beschikbare diagnostische informatie het B-formulier hetgeen resulteerde
in 30% verlies van relevante secundaire doodsoorzakencodes (tabel 3.5).

Detectiefracties van primaire doodsoorzaken op ICD-hoofdgroepniveau
De detectiefractie voor de 10 casussen tezamen was 66% (tabel 3.5). Daarbij werden geen
regionale verschillen gevonden. Huisartsen hadden een significant hogere detectiefractie. In termen
van een rapportcijfer (0-10) behaalden huisartsen een 6,8, medisch specialisten 6,4 en
verpleeghuisartsen een 6,2.  Huisartsen registreren dus weliswaar minder op het B-formulier maar
doen dat globaal wel correcter dan andere artsen.

Detectie en specificiteit van HVZ
De detectiefractie van de 5 HVZ-casussen tezamen was 79% . Er werd geen significant verschil
tussen Groningen en Nederland gevonden doch wel tussen huisartsen versus andere artsen.
Huisartsen registreerden vaker dan andere artsen terecht HVZ als primaire doodsoorzaak (p <
0,01). De HVZ-totaalscore voor alle artsen was gemiddeld 5,33 hetgeen betekent dat vaker HVZ
werd gecodeerd dan volgens de gouden standaard gerechtvaardigd was (6,6% om precies te zijn).
Er werden geen significante regionale verschillen gevonden. Huisartsen hadden een iets hogere
HVZ-totaalscore (5,51) dan andere artsen (5,11)  doch dit verschil was niet significant (p = 0,10).
De specificiteit van HVZ als doodsoorzaak bedroeg 72% waarbij geringe verschillen tussen
Nederland en Groningen en geen verschil naar type arts werden gevonden.



Tabel 3.4: Gecodeerde casussen (hartvaatziekte en coronaire hartziekte) naar regio en naar type arts

   Toegekende code hoofdgroep Toegekende code sub-groep

                          HARTVAATZIEKTEN                                                                       CORONAIRE HARTZIEKTEN                                 

                                                                                      Nederland             Groningen           Huisartsen    Specialisten                  Nederland      Groningen      Huisartsen     Specialisten                

Primaire doodsoorzaak gouden standaard

Casus 1 Diabetes 4/50=8% 5/ 72=7% 4/68=6% 5/54=9% 0/50=0% 0/72=0% 0/68=0%

0/54=0%

Casus 2 Acuut myocardinfarct 24/47=51% 40/72=56% 40/65=62% 24/54=44% 23/47=49% 33/72=46% 36/65=55% 20/54=37%

(HVZ + CHZ)

Casus 3 Chron. obstructieve longziekte 10/52=19% 20/70=29% 15/67=22% 15/56=27%  6/52=12% 13/70=19%  9/67=13% 10/55=18%

Casus 4 Cerobrovasculair accident 49/50=98% 68/72=94% 64/67=96% 53/55=96% 11/50=22% 13/72=18% 13/67=19% 11/55=20%

(HVZ)

Casus 5 Maligne neoplasma bronchus 31/52=60% 52/72=72% 48/69=70% 35/55=64% 31/52=60% 52/72=72% 48/69=70% 35/55=64%

Casus 6 Alcoholische leverziekte  4/46=9% 4/68=6% 5/64=8%  3/50=6% 2/46=4% 2/68=3%  2/64=3%

2/50=4%

Casus 7 Mitraalklepaandoening 48/51=94% 66/72=92% 63/68=93% 51/55=93% 3/51= 6% 11/72=15% 11/68=16% 3/55=5%

(HVZ)

Casus 8 Urineweginfectie 17/52=33% 23/71=32% 23/68=34% 17/55=31% 0/52=0% 5/71=7% 2/68=3%

3/55=5%

Casus 9 Acuut myocardinfarct 36/49=73% 57/69=83% 54/64=84% 39/54=72% 30/49=61% 41/69=59% 41/64=64% 30/54=55%

(HVZ + CHZ)

Casus 10 Hartdecompensatie 30/45=67% 53/68=78% 50/62=81% 33/51=65% 19/45=42% 37/68=54% 39/62=50% 17/51=33%

(HVZ)

Totaal alle 10 casussen 253/494 388/706 366/662 275/538 125 /494 207/706 201/662 131/538

=51% =55% =55% =51% =25% =29% =30% =24%

Toelichting missende waarden: indien alle 124 respondenten alle 10 casussen ingevuld zouden hebben zouder er bij HVZ 1240 cassussen beschikbaar zijn. Feitelijk is er
sprake van 1200 cassussen in de noemer (494+706) hetgeen betekent dat in 40 gevallen een casus niet is ingevuld. Iedere respondent heeft minimaal 8 van de 10 casussen
ingevuld.



Tabel 3.5: gemiddelde totaalscores, detectie- en confirmatiefracties naar regio en naar type specialist  vergeleken met de gouden standaard
Gouden Alle Andere
Standaard resp.  Nederland Groningen t-waarde p-waarde Huisartsen artsen t-waarde p-waarde

Volledigheid 25,00 18,04 18,25 17,90  0,64 0,53 17,55 18,67 -2,10    0,04 
*

Som-totaalscore 10,00   6,60   6,63   6,58  0,19 0,85  6,83   6,33   1,90    0,06
HVZ-totaalscore   5,00   5,33   5,12   5,49 -1,54 0,13  5,51   5,11   1,67    0,10
CHZ-totaalscore      2,00   2,84   2,65   2,97 -1,12 0,27  3,12   2,49   2,18    0,03 

*

Gouden Alle Andere
Standaard resp. Nederland Groningen P2 p-waarde Huisartsen artsen P2 p-waarde

HVZ-detectiefractie   100% 79% 77% 80% 0,88 0,35 83%  74% 6,87 < 0,01 
*

CHZ-detectiefractie   100% 54% 55% 52% 0,17 0,68 59% 47% 4,24    0,04 
*

HVZ-confirmatiefractie  100% 73% 74% 73% 0,02 0,88 74% 73% 0,14    0.71
CHZ-confirmatiefractie 100% 38% 42% 36% 1,52 0,22 38% 38% 0    0.98
HVZ-specificiteit   100% 72% 74% 70% 0,86 0,35 72% 72% 0,01    0.92
CHZ-specificiteit   100% 79% 82% 76% 4,13 0,04 

*
77% 81% 2,78    0.10

Toelichting
* betekent  p # 0.05
Som-totaalscore = aantal juist gecodeerde primaire doodsoorzaken berekend over 10 casussen (range 0-10)
HVZ-totaalscore = aantal juist + onjuist toegekende HVZ-codes berekend over 10 casussen (range 0-10)
CHZ-totaalscore = juist + onjuist toegekende CHZ-codes berekend over 10 casussen (range 0-10)
HVZ-dectectiefractie = juist toegekende HVZ-codes alleen voor de 5 feitelijke HVZ-casussen (percentage)
CHZ-dectectiefractie = juist toegekende CHZ-codes alleen voor de 2 feitelijke CHZ-casussen (percentage)
HVZ-confirmatiefractie = het aantal juist toegekende HVZ casussen gedeeld door totaal (juist + onjuist) toegekende HVZ-codes (percentage)
CHZ-confirmatiefractie = het aantal juist toegekende CHZ casussen gedeeld door totaal (juist + onjuist) toegekende HVZ-codes (percentage)
HVZ-specificiteit = het aantal terecht ‘niet HVZ’ toegekende casussen gedeeld door het totaal ‘niet HVZ’ volgens gouden standaard (percentage)

CHZ-specificiteit = het aantal terecht ‘niet CHZ’ toegekende casussen gedeeld door het totaal ‘niet CHZ’ volgens gouden standaard (percentage)
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Detectie en specificiteit van CHZ
De detectiefractie van de 2 CHZ-casussen tezamen was 54% waarbij geen regionale verschillen
bestonden (tabel 3.5). De CHZ-totaalscore voor alle respondenten bedroeg 2,84. Dit betekent dat
CHZ 42% vaker dan volgens de gouden standaard als doodsoorzaak werd geregistreerd. Door alle
artsen werd vaker onterecht dan terecht een CHZ ingevuld op de doodsoorzakenverklaring. Uit de
CHZ-totaalscore (tabel 3.5) blijkt dat huisartsen CHZ significant vaker toekenden dan andere artsen
(p = 0,03). Uit de hogere CHZ-detectiefractie van huisartsen blijkt dat zij ook vaker terecht CHZ
aangaven dan andere artsen (p = 0,04). De specificiteit van CHZ bedroeg 79% waarbij een
significant verschil tussen Nederland en Groningen werd gevonden. De specificiteit van CHZ was
minder goed in Groningen.

DISCUSSIE
Onze gegevens zijn niet geheel representatief voor de Nederlandse situatie inzake de aangifte van
doodsoorzaken. Het gaat om een experimentele opzet met tien ziektegeschiedenissen bij een
relatief kleine artsensteekproef. De interne validiteit van deze onderzoeksgegevens is door de
gevolgde werkwijze bij het coderen goed. In dit onderzoek werden alle doodsoorzaken gecodeerd
door één CBS-medewerker die dit als dagelijks werk doet. In geval van twijfel heeft zij de
plaatsvervangend medisch ambtenaar van het CBS geraadpleegd. De medisch ambtenaar, die
betrokken was bij het coderen van de gouden standaard, heeft de feitelijk coderende collega’s
inzake deze onderzoeksgegevens niet beïnvloed. Over de inter-observer vallen op grond van dit
onderzoek geen uitspraken te doen (daarvoor is een andere onderzoeksopzet nodig).  Het is
mogelijk dat de gulden standaard niet geheel van �goud� is door intra-observervariatie. Een
aanname bij dit onderzoek is dat de reproduceerbaarheid van doodsoorzaakcodes goed is.
Overigens werden in elders gepubiceerd onderzoek een kleine intra-observer variabiliteit (95-97%
overeenstemming) en een grotere inter-observer variabiliteit gemeld (87% voor hartinfarct en 99%
voor kanker).17  De intra- en inter-observervariatie bij het coderen van doodsoorzaken op het CBS
worden geminimaliseerd door het volgen van door de WHO  opgestelde regels en procedures. Alle
codeurs zijn in deze werkwijze opgeleid en worden wekelijks ‘opgefrist’ door de bespreking van
moeilijke casussen. De interne validiteit van Nederlandse sterftecijfers onderscheidt zich in dit
opzicht in positieve zin ten opzichte van andere landen waar de-centraal gecodeerd wordt. Op
enige mate van externe validiteit wijzen drie factoren. Ten eerste de samenstelling van de
steekproef. De betrokken specialismen registreren 95% van de overlijdensgevallen hetgeen de
vergelijkbaarheid met de werkelijke sterftestatistiek bevordert.15 Ten tweede zijn het aandeel HVZ-
casussen in dit onderzoek (50%) en in de echte CBS-sterftestatistiek (40%) vergelijkbaar. Ten
derde correspondeert de detectiefractie op HVZ-hoofdgroepniveau in dit onderzoek (79%) met de
resultaten uit elders gepubliceerd onderzoek over kanker, hartvaatziekten en chronisch obstructieve
longziekte.1 5 9

Bijzonder in dit onderzoek is de aandacht voor regionale aangifteverschillen en verschillen in 
aangifte tussen diverse medische specialismen. Zowel huisartsen als medisch specialisten in
Groningen deden vaker aangifte van HVZ en CHZ dan hun vakgenoten elders in Nederland. Echter
voor samengestelde scores werden geen statistisch significante regionale verschillen gevonden.

Bij de hoofdgroep HVZ was het aantal fout-negatieven beperkt en dit werd gecompenseerd door
een iets groter aantal fout-positieve HVZ-toekenningen. Dit resulteerde in een iets hoger HVZ-
toekenningspercentage dan op grond van de gouden standaard gerechtvaardigd was. Deze
uiteindelijke overregistratie van HVZ bedroeg 10% in Groningen en 2% voor de rest van Nederland.
De detectiefractie voor CHZ bedroeg 54% hetgeen betekent dat net iets meer dan de helft van CHZ
ook als zodanig werd gecodeerd en dit ging vanzelfsprekend gepaard met relatief veel fout-
negatieven. Het aandeel van fout-positieve CHZ is aanzienlijk, hetgeen weerspiegeld werd in de lage
CHZ-confirmatiefractie. De overregistratie van CHZ gaat vooral ten koste van onderregistratie van
andere doodsoorzaken binnen de hoofdgroep HVZ. Het ging in dit onderzoek slechts om 2 CHZ
casussen waardoor de externe validiteit beperkt is. In epidemiologische termen betekent een lage
confirmatiefractie (38%) dat de positief voorspellende waarde van een gecodeerde diagnose laag
is.  In andere woorden in dit proefonderzoek was er slechts bij 38% van de door het CBS
gecodeerde CHZ feitelijk sprake van CHZ. De specificiteit van CHZ als doodsoorzaak was 79%
waarbij het percentage terecht negatieven in Groningen significant lager was dan elders in
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Nederland. Het percentage terecht toegekende doodsoorzaken (som van terecht positieven en
terecht negatieven) bedroeg voor HVZ en CHZ respectievelijk 75% en 74%.

Generaliserend kan gesteld worden dat HVZ-sterfte op hoofdgroepniveau een goede
weerspiegeling geeft van de werkelijke sterfte waarbij fout-positieven en fout-negatieven elkaar in
globaal in evenwicht houden. Bij CHZ slaat de balans door naar overregistratie. Het meest
opvallende verschil was dat de beroepsgroep huisartsen vaker HVZ en CHZ registreerden.

Het is de vraag in welke mate er vertekening bestaat in de CHZ-sterftecijfers in Groningen zoals
die uit echte CBS-gegevens is af te leiden. Er zijn drie aanwijzingen voor een vertekening van de
Groningse CHZ-sterftecijfers. Ten eerste de plaats van overlijden. Tot 1984 publiceerde het CBS de
plaats van overlijden.18  In de periode 1980-1983 was de thuissterfte voor de diagnosegroep CHZ in
de provincie Groningen significant hoger dan het landelijk gemiddelde (Groningen 59% versus
Nederland 54%). Juist bij CHZ is bekend dat er veel mensen thuis overlijden of voordat zij in het
ziekenhuis arriveren. Mede gezien de in dit onderzoek gesignaleerde tendens onder huisartsen om
vaker hartinfarct als doodsoorzaak toe te kennen is het aannemelijk dat hierdoor sprake is van
enige overregistratie van CHZ-sterfte in Groningen. Weliswaar waren in onze kleine steekproef
Groningse huisartsen oververtegenwoordigd doch dit reflecteerde zich niet in een statistisch
significant verschil. Uit tabel 3.5 bleek dat de CHZ-totaalscore voor Groningen 2,97 was en 2,65
voor Nederland hetgeen correspondeert met een CHZ-overregistratie van 49% in Groningen en 33%
elders in Nederland. Na correctie voor oververtegenwoordiging van Groningse huisartsen resteerde
een hogere Groningse CHZ-totaalscore. Een tweede aanwijzing wordt gevormd door de significant
lagere sterfteratio voor de categorieën ‘overige aandoeningen van de tractus circulatorius’ en
‘symptomen en onvolledig omschreven ziektebeelden’ in samenhang met een sterk verhoogd
gestandaardiseerd sterftecijfer voor CHZ.13  14  19 Een derde aanwijzing voor overregistratie van
CHZ in Groningen wordt gevormd door proportionele HVZ- versus CHZ-oversterfte in Groningen. De
feitelijke CBS-sterftecijfers in de periode 1985-1989 wezen op een 2,5% HVZ-oversterfte in
Groningen en een 28% CHZ-oversterfte.19 Aangezien de subgroep CHZ ongeveer de helft vormt
van de hoofdgroep HVZ is het aannemelijk dat ook in de werkelijke Groningse sterftecijfers een
discrepantie bestaat tussen een relatief geringe HVZ-oversterfte en een grote CHZ-oversterfte.

Samenvattend geeft dit onderzoek, in combinatie met elders gepubliceerd onderzoek,
aanwijzingen dat de regionale oversterfte aan CHZ in Groningen deels kan worden verklaard door
de wijze van aangifte van doodsoorzaken. De grote oversterfte van de subgroep CHZ in Groningen
kan gedeeltelijk verklaard worden door onderregistratie van andere diagnoses binnen de hoofdgroep
HVZ. Twee andere verklaringen voor de HVZ-oversterfte zijn een hoge prevalentie van HVZ-
risicofactoren en de sterftekans.14 In Groningen lag het percentage rokers in de jaren tachtig boven
het landelijk gemiddelde. In recent onderzoek is aannemelijk gemaakt dat de helft van CHZ-
sterfteverschillen op populatieniveau herleid kunnen worden op veranderingen in
risicofactorenprofiel.20 21 22  Dit rechtvaardigt een preventief regionaal gezondheidsbeleid gericht op
het terugdringen van HVZ-risicofactoren, met name in regio’s met een hoge HVZ-sterfte.

Om de vertekening van sterftecijfers te minimaliseren zou de kwaliteit van de
doodsoorzakenaangifte door artsen verbeterd dienen te worden.5 Er is gesteld dat de validiteit van
de sterftestatistiek zou kunnen verbeteren door het aanbrengen van veranderingen in de opmaak
van het doodsoorzakenformulier.1 10 16 23 24  Met de introductie van de tiende versie van de ICD zal
dit inderdaad gaan gebeuren. Desgevraagd meldden veel artsen in dit onderzoek dat in de
medische opleiding weinig tot geen aandacht werd besteed aan de methodiek van het invullen van
doodsoorzakenformulieren.5 Veel artsen zullen hun eerste B-formulier pas hebben ingevuld ná het
artsexamen, ook tegenwoordig nog. Dat kan voor de opstellers van curricula voor basisartsen en
specialisten een aanleiding vormen om onderwijs in het invullen van doodsoorzaakformulieren als
vast onderdeel in het programma op te nemen. Daardoor zou in de toekomst de sterftestatistiek
aan betrouwbaarheid kunnen winnen.
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Appendix 3.1.

Casus 2 (vrouw, 74 jaar, weduwe)

Op 59-jarige leeftijd werd patiënte-2 voor het eerst in haar leven opgenomen in het ziekenhuis vanwege een
inferolateraal myocardinfarct. Ze heeft gedurende 15 jaar na het infarct nauwelijks klachten. Sedert 9 maanden
was ze bij de huisarts bekend met recidief angina pectoris bij inspanning waarvoor ze met langwerkende
nitraten behandeld werd. Sedert enige jaren heeft ze ook een lichte vorm van cox-artrose. Vanwege een lichte
hypertensie gebruikt ze kaliumsparende diuretica. Bij traplopen is ze uitgegleden en daarbij ontstond  een
heupfractuur waarvoor ze werd opgenomen (chirurgisch behandeld d.m.v. een kophalsprothese). Sedert 10
dagen was ze weer thuis. Op de elfde dag na ontslag uit het ziekenhuis werd ze 's morgens tegen elf uur door
de buren dood op de bank in de woonkamer gevonden (enigszins krampachtig). De huisarts werd gewaar-
schuwd en stelde vast dat ze reeds enige uren geleden overleden is.

Hieronder het B-formulier invullen zoals u gebruikelijk doet.

D. NATUURLIJKE DOOD Duur tussen begin
ziekte en overlijden
(bij benadering):

1. a. Ziekte, welke rechtstreeks de dood ten gevol-
ge had b. en c. Ziekten, welke hebben geleid tot
de doodsoorzaak onder a. Bij vermelding van
meerdere ziekten de aan het overlijden ten
grondslag liggende het laatst opgeven (zie toe-
lichting)

1. a. ……………………………..
    veroorzaakt door/gevolg van
b. ……………………………..
    veroorzaakt door/gevolg van

c. ……………………………..

…..…..

…..…..

…..…..

2. Bijkomstige, bij het overlijden nog bestaande ziek-
ten en bijzonderheden, welke tot de dood
hebben bijgedragen, doch niet met de onder 1
genoemde ziekten in causaal verband staan

2. ……………………………..……………………………..

    ……………………………..……………………………..

    ……………………………..……………………………..

E. NIET NATUURLIJKE DOOD
    (Voor natuurlijke dood zie D )

1. Oorzaak

2. Wijze waarop , resp. omstandigheden waaronder
de niet natuurlijke dood intrad, resp. het dodelijk
letsel is bekomen.

3. Aard van het letsel

4. Indien er sprake is van een ongeval, plaats waar
dit is geschied

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

1. Zelfmoord/doodslag/ongeval *

2. ……………………………..
(Bijv. bromfietser door auto aangereden, van trap gevallen,
overboord geslagen bij aanvaring, bij stofzuigen door electrische
stroom getroffen, bij grondwerk door zand bedolven, vergiftiging
   of dergelijke)

3. …………………………….. 
(Bijv. schedelbasisfractuur, borstkas ingedrukt, of dergelijke)

4. ……………………………..
(Bijv. thuis, op fabriek of werkplaats, op straat, aan boord, op
 het land, aan het strand, of dergelijke)

Toelichting: Op basis van de toegekende doodsoorzaken werden de volgende primarie doodsoorzaken op ICD-
hoofdgroepniveau) toegekend: hartvaatziekten (54%), ongevalsletsels (29%), bewegingsstelsel en bindweefsel
(13%), symptomen en onvolledig omschreven ziektebeelden (2%) en tractus respiratorius (1%).
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HOOFDSTUK 4

DE KWALITEIT VAN DE AANGIFTE VAN DOODSOORZAKEN: GETRAINDE
MEDISCHE STUDENTEN VERGELEKEN MET PRAKTISERENDE ARTSEN

Samenvatting
Nagegaan is of de kwaliteit van aangifte van doodsoorzaken door medische studenten die een practicum over
het invullen van het doodsoorzaakformulier hebben gevolgd, verschilt van een steekproef praktiserende artsen.
Aan de hand van een casus met als primaire doodsoorzaak een acuut myocardinfarct, werden de resultaten van
de training bij studenten (n=176), vergeleken met de resultaten bij een groep praktiserende artsen (n=120). De
data van de studenten werden verkregen tijdens een examen na afloop van de training, de data van de artsen
zijn afkomstig uit eerder onderzoek. De codering van de formulieren op het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) en de analyse van de data vonden op identieke wijze plaats. De aangifte van de doodsoorzaak door
getrainde studenten blijkt significant beter dan die door de praktiserende artsen. Deze leidde in respectievelijk
65% en 53% (p=0,04) tot de correcte ICD-hoofdgroep hart- en vaatziekten en in respectievelijk 92% en 88% tot
de correcte subgroep ischemische hartziekten. De conclusie is dat het ontwikkelde onderwijs lijkt bij te dragen
aan de kwaliteit van de informatie op het doodsoorzakenformulier. Er wordt onder meer gepleit voor verdere
ontwikkeling van dit onderwijs in de artsopleiding.

Gepubliceerd als:
J.F. Wendte*, J. Broer**, F. Bijlsma***. De kwaliteit van de aangifte van doodsoorzaken: getrainde medische
studenten vergeleken met praktiserende artsen. TSG 1996;76:263-266.

* Universiteit van Amsterdam-AMC, Instituut voor Sociale Geneeskunde
** Hulpverleningsdienst, GGD Groningen, sectie Beleid en Onderzoek Gezondheidszorg.
*** Centraal Bureau voor de Statistiek, sector Gezondheid & Maatschappelijk Welzijn, Voorburg.



34

INLEIDING
De betrouwbaarheid van de landelijke doodsoorzakenregistratie is voor een belangrijk deel afhankelijk van de
informatie die door de behandelend arts verstrekt wordt. Broer e.a. die een onderzoek verrichtten naar regionale
verschillen in aangifte van hart- en vaatziekten, constateerden dat de betrouwbaarheid van de
doodsoorzakenaangifte op hoofdgroepenniveau goed is, maar voor de subgroep coronaire hartziekten laag.1

Gezien het belang van betrouwbare doodsoorzakenstatistieken werd aanbevolen gestructureerd onderwijs in het
invullen van het doodsoorzaakformulier, het zogenaamde B-formulier, op te nemen in de medische opleiding
zowel vóór als ná het artsexamen. Ook anderen, zowel nationaal als internationaal hebben op het belang
daarvan gewezen. 2 3 4  Sinds 1993 is dergelijk onderwijs structureel opgenomen in het doctoraal onderwijs aan
geneeskunde studenten van de Universiteit van Amsterdam. In dit onderzoek is nagegaan of de kwaliteit van de
aangifte verschilt tussen deze getrainde studenten en de steekproef praktiserende artsen uit het onderzoek van
Broer e.a.

METHODE
Onderzoeksgroep en studieopzet
De onderzoeksgroep studenten (n=176) bestaat uit alle medische studenten van de Universiteit van Amsterdam
die in december 1996 examen aflegden over de studiestof van het vierde studiejaar uit het onderwijsblok
'gezondheidszorg'. De groep bestaat voor 61% uit vrouwen en de gemiddelde leeftijd bedraagt omstreeks 24
jaar. Het practicum over het invullen van het doodsoorzaakformulier werd door 88% van de studenten tussen de
één en vier weken voorafgaand aan het examen gevolgd, de overige 12% deden dat in 1995 of eerder. De
studenten hebben niet eerder kennis gemaakt met dit formulier.   

De onderzoeksgroep artsen (n=124) bestaat uit de respondenten uit een eerder onderzoek.1 Het betreft
huisartsen (56%), medisch specialisten (28%) en verpleeghuisartsen (16%). Van hen werkt 58% in de provincie
Groningen, de overigen in de rest van Nederland. De groep bestaat voor 23% uit vrouwen, de gemiddelde leeftijd
is 44 jaar. Deze artsen zijn verkregen uit een naar specialisme en regio gestratificeerde landelijke steekproef
met een respons van 65%. Beide groepen kregen exact dezelfde casus, met als primaire doodsoorzaak een
acuut myocardinfarct, in hetzelfde formaat voorgelegd (zie appendix 4.1).

De training
Met de training wordt nagestreefd dat de student na afloop in staat is: (a) de wettelijke procedure inzake het
invullen van een doodsoorzakenformulier na overlijden op een juiste wijze uit te voeren, (b) de internationale
afspraken over de regels bij het invullen toe te passen op concrete voorbeelden, (c) een onderscheid te kunnen
maken tussen natuurlijke en niet-natuurlijke dood, (d) de betekenis van het goed invullen van het formulier in
termen van nut en toepassingsmogelijkheden met argumenten aan te kunnen geven.

Om deze doelen te bereiken wordt in een practicum van 45 minuten door studenten in groepen van 10-12
personen geoefend met het invullen van het formulier aan de hand van drie casussen (zie appendix 4.2). In
subgroepen van 2-3 studenten wordt overlegd hoe het formulier in te vullen. De resultaten en overwegingen
worden plenair gepresenteerd en besproken. De studenten beschikken tijdens de oefening over het B-formulier
en een tekst met informatie over: de organisatie en werkwijze van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS),
veel voorkomende problemen met de aanlevering van gegevens en de inhoudelijke verwerking en codering van
het formulier op het CBS. Deze tekst, die besluit met zeven tips voor de behandelend geneeskundige, is
verplichte studiestof voor het examen. De practica worden geleid door zeven ervaren en uniform geïnstrueerde
docenten. Zij hebben de beschikking over een docentenhandleiding. De gouden standaarden voor de gebruikte
casussen zijn tot stand gekomen in overleg met het CBS. 

Data analyse
Alle ingevulde doodsoorzaakformulieren werden op het CBS op identieke wijze gecodeerd (ICD code, 9e versie).
De personen die de casussen codeerden waren niet op de hoogte van de ziektegeschiedenis. De getrainde
studenten werden, aan de hand van een casus met als primaire doodsoorzaak een acuut myocardinfarct,
vergeleken met een groep praktiserende artsen. De verschillen tussen beide groepen werden tweezijdig getoetst
met een chikwadraattoets.

RESULTATEN
Alle studenten hadden hun formulieren voldoende ingevuld om verwerkt te worden. Het aantal artsen dat de
casus heeft ingevuld bedroeg 120. Tabel 4.1 laat zien dat de aangifte door getrainde studenten vaker leidde tot
een codering van de juiste hoofdgroep hart- en vaatziekten dan de praktiserende artsen, respectievelijk 65% en
53%. Dit verschil is statistisch significant (p=0,04).
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Tabel 4.1 Gecodeerde casus naar onderzoeksgroep voor de ICD-hoofdgroep
(correcte code is hart- en vaatziekten)

Onderzoeksgroep

Artsen Studenten Totaal
Hoofdgroep n % n % n %

Hart- en vaatziekten 64 53 115 65 179 61
Anders namelijk:
Ademhalingswegen 1 1 0 0 1 0
Bewegingsstelsel en bindweefsel 16 13 0 0 16 5
Symptomen en onvolledig omschreven 2 2 0 0 2 1
Uitwendig letsel en vergiftigingen 37 31 61 35 98 33
Totaal 120 100 176 100 296 100

Op het subgroepniveau ischemische hartziekten leveren de studenten ook vaker juiste informatie (tabel 4.2). Dit
resulteerde in een percentage goed ingevulde doodsoorzaken voor deze subgroep van 92% bij de studenten en
88% bij de artsen. Dit verschil is niet significant (p=0,31).

Tabel 4.2 Gecodeerde casus naar onderzoeksgroep binnen de hoofdgroep hart- en vaatziekten
(correcte code is coronaire hartziekten)

Onderzoeksgroep

Artsen Studenten Totaal
Subgroep n % n % n %

Coronaire hartziekten 56 88 106 92 162 91
Overige subgroepen binnen de
hoofdgroep hartvaatziekten:

8 13 9 8 17 10

Totaal 64 100 115 100 179 100

Voorts bleek dat de informatie van de studenten homogener was dan die van de artsen. Bij de primaire
doodsoorzaak in hoofdgroepen werden door de studenten twee hoofdgroepen ingevuld en door de artsen vier. Bij
de primaire doodsoorzaak in ICD-codes waren dit respectievelijk 17 en 23 verschillende codes.

DISCUSSIE
Getrainde medische studenten vulden het doodsoorzaakformulier minstens even goed in als een groep
praktiserende artsen. Mogelijk zijn deze gunstige prestaties toe te schrijven aan de omstandigheden waarin ze
tot stand zijn gekomen. Bij studenten was er sprake van een examensituatie. Dat wil zeggen dat ze zich kort
tevoren theoretisch hebben kunnen voorbereiden en dat er een sanctie, in de vorm van een onvoldoende
beoordeling, stond op onzorgvuldig invullen. De artsen daarentegen stond het vrij aan het onderzoek deel te
nemen. Zij werden schriftelijk benaderd met het verzoek om van tien ziektegeschiedenissen de
doodsoorzakenverklaring in te vullen. De bij studenten gebruikte casus was daar één van.
Het ligt minder voor de hand het verschil in prestaties toe te schrijven aan de samenstelling van de
onderzoeksgroepen. Uit onderzoek is niet gebleken dat ervaring en impliciet leeftijd van invloed zijn op het
invullen van het doodsoorzaakformulier.5  Ook sexe en regionale verschillen in Nederland lijken geen rol te
spelen. Nederlandse huisartsen vullen B-formulieren overigens beter in dan medisch specialisten.1

De vraag is overigens of er wel gesproken kan worden van gunstige prestaties. De informatie van
studenten en artsen leidden in respectievelijk 35% en 47% tot een onjuiste codering op hoofdgroepen niveau. Er
is dus aanzienlijke ruimte voor verbetering. Deze prestaties kunnen niet gegeneraliseerd worden. In dit
onderzoek is gebruik gemaakt van een geselecteerde en ingewikkelde casus. Deze scoorde, van de vijf casus
over hartvaatziekten in het onderzoek van Broer c.s., het slechtst. De overall goede score binnen die groep
bedroeg 79%.
 Het is de vraag hoe de studenten na enkele maanden of jaren zullen presteren. De meeste studenten
zijn getoetst vrij kort na de training. Verondersteld wordt dat op termijn hun kennis en prestaties zullen
verminderen. In het onderzoek van Broer e.a. gaf 13% van de artsen aan ooit - niet nader aangeduid- onderwijs
te hebben gehad in het invullen van de doodsoorzaakverklaring. Dit resulteerde overigens niet in beter ingevulde
formulieren.
De studenten hebben geen pre-test ondergaan. In de gegeven onderwijssituatie was dat om praktische redenen
niet mogelijk. Bovendien mag worden verondersteld dat de algemene kennis over dit onderwerp gering was
omdat het voor het eerst in het curriculum aan de orde komt en de studenten geen praktische ervaring hebben.
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CONCLUSIE
De resultaten laten zien dat er bij ingewikkelde casuïstiek voldoende ruimte is om de informatie op het
doodsoorzaakformulier te verbeteren. De conclusie is dat het ontwikkelde onderwijs lijkt bij te dragen aan de
kwaliteit van de informatie op het doodsoorzaakformulier. Om het behaalde effect te behouden is een herhaling
in de co-assistentfase en tijdens de beroepsopleidingen aan te bevelen. Voor de nooit getrainde artsen zou het
oefenen in het invullen van het formulier opgenomen kunnen worden in het nascholingsprogramma of in een
interne cursus voor bijvoorbeeld ziekenhuizen.
Er zijn ook andere mogelijkheden om de kwaliteit van de informatie te verbeteren. Hoewel het B-formulier een
korte toelichting bevat, die bij de natuurlijke dood op het principe van oorzaak en gevolg en de vermelding van
het grondlijden wijst, zijn de bestaande instructies voor artsen zijn te summier.6 7 De reeds eerder
geconstateerde noodzaak tot aanpassing van de bestaande instructies,8 blijkt ook uit dit onderzoek. De
ervaringen die zijn opgedaan in het onderwijs, met name vragen over de achterliggende filosofie en de vorm van
het formulier, kunnen daarbij van nut zijn.

Wat betreft het trainingsprogramma zelf en de gebruikte studiestof, zijn verbeteringen mogelijk. Gezien
het belang van dit onderwijs en de beperkte ervaring hiermee, wordt aanbevolen de expertise in Nederland te
bundelen en verder te ontwikkelen.
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Appendix 4.1. Beschrijving van de casus die aan praktiserende artsen is voorgelegd en heeft gediend als
examencasus voor studenten.

Vrouw, 74 jaar, weduwe. Op 59-jarige leeftijd werd patiënte voor het eerst in haar leven opgenomen in het
ziekenhuis vanwege een inferolateraal myocardinfarct. Ze heeft gedurende 15 jaar na het infarct nauwelijks
klachten. Sedert 9 maanden was ze bij de huisarts bekend met recidief angina pectoris bij inspanning waarvoor
ze met langwerkende nitraten behandeld werd. Sedert enige jaren heeft ze ook een lichte vorm van cox-artrose.
Vanwege een lichte hypertensie gebruikt ze kaliumsparende diuretica. Bij traplopen is ze uitgegleden en daarbij
ontstond een heupfractuur waarvoor ze werd opgenomen (chirurgisch behandeld d.m.v. een kophalsprothese).
Sedert 10 dagen was ze weer thuis. Op de elfde dag na ontslag uit het ziekenhuis werd ze 's morgens tegen elf
uur door de buren dood op de bank in de woonkamer gevonden (enigszins krampachtig). De huisarts werd
gewaarschuwd en stelde vast dat ze reeds enige uren geleden overleden is.

Appendix 4.2. Beschrijving van de casussen uit het practicum.

Casus 1
Een vrouw van 60 jaar werd twaalf dagen geleden in een ziekenhuis opgenomen. Ziektegeschiedenis: vier uur
voor opname pijn links in de borstkas, met uitstraling naar de nek. Heftig transpireren en misselijk. Het was een
herhaling van een minder heftige episode drie weken eerder die met een half uurtje rust verdween. Ze was toen
niet naar de arts gegaan. Twee jaar geleden was er een opname voor de verwijdering van poliepen uit het colon.
Tien jaar geleden was diabetes mellitus gediagnostiseerd. Aanvankelijk behandeld met dieet, later met orale
diabetica. Bij opname toonde het ECG een depressie van het T-segment en de enzymen waren verhoogd.
Vervolg ECG's vertoonden een beeld dat consistent was met een infarct. 24 uur voor het overlijden kreeg ze
opnieuw heftige pijn op de borst en hypotensie, gevolgd door ventriculaire fibrillatie en een hartstilstand.
Pogingen om te reanimeren zijn niet geslaagd (vrij naar casus van Mackenbach in MPh opleiding Netherlands
School of Public Health, 1994).
Correcte invulling B-formulier: het gaat om een natuurlijke dood; 1a hartstilstand/ventrikelfibrilleren, 1b
myocardinfarct, 1c atherosclerose, 2 (bijkomstige ziekten) diabetes mellitus (type II).

Casus 2
Een 73-jarige man valt thuis bij het zemen van de ramen van het keukentrapje. Hij heeft heftige pijn aan zijn
linker heup en kan niet opstaan. Na diagnostiek in het ziekenhuis blijkt een collumfractuur. Hij wordt
opgenomen en er wordt operatief een kunstheup ingebracht. Het genezingsproces verloopt ongunstig. Zeven
dagen na de operatie blijkt een decubituswond (stadium IV, d.w.z. een diepe wond met necrose). Hij wordt
veertien dagen post-operatief overgeplaatst naar een verpleeghuis. Drie weken later krijgt de patiënt een sepsis
en overlijdt tenslotte.
Correcte invulling B-formulier: het gaat om een niet natuurlijke dood; 1 ongeval, 2 vijf weken voor overlijden
tijdens ramen zemen van keukentrapje gevallen, 3 collumfractuur, post-operatief decubitus gevolgd door sepsis,
4 thuis.

Casus 3
Een vrouw van 85 jaar, met een palliatief behandeld sigmoïdcarcinoom wordt in een matige conditie, vanuit een
ziekenhuis opgenomen in een verpleeghuis. In de eerste drie maanden knapt zij op. Operatie wordt opnieuw
overwogen, maar mede gezien haar longemfyseem en angina pectoris wordt daarvan afgezien. Na een tijd in
een goede lichamelijke conditie in een verpleeghuis zonder ileusproblemen, krijgt ze anderhalf jaar later een
cerebrovasculair accident (CVA), raakt in coma, ontwikkelt een pneumonie en sterft.
Correcte invulling B-formulier: het gaat om een natuurlijke dood, 1a pneumonie, 1b coma, 1c CVA, 2
(bijkomstige ziekten) longemfyseem, atherosclerose en eventueel 'palliatief behandeld sigmoïdcarcinoom twee
jaar voor overlijden, sindsdien geen klachten.
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HOOFDSTUK 5

LANGERE PRE-HOSPITALE BEHANDELVERTRAGING BIJ VROUWEN MET
EEN ACUUT HARTINFARCT DOOR LANGERE BESLUITTIJD VAN ARTSEN

Samenvatting
Doel: bepalen van de prehospitale behandelvertraging bij patiënten met een bewezen acuut hartinfarct (AMI) om
mogelijkheden voor bekorting van behandelvertraging  te kunnen benoemen.
Studieontwerp: beschrijvend onderzoek in drie ziekenhuizen.
Plaats: Academisch Ziekenhuis Groningen, Martiniziekenhuis Groningen (2 locaties).
Patiënten: 400 achtereenvolgens opgenomen patiënten met een AMI, jonger dan 75 jaar, die werden
opgenomen op een hartbewakingsafdeling.
Resultaten: De gemiddelde leeftijd was 59 jaar en 78% van de patiënten was man. De helft van de patiënten
met een AMI arriveerde binnen twee uur na ontstaan van symptomen in een ziekenhuis. Patiënt, huisarts, en
ambulancevertraging (mediane waarden) waren respectievelijk 30, 38 en 35 minuten. Het inschakelen van een
huisarts of zijn/haar waarnemer, een dag in het weekeinde versus een doordeweekse dag was niet van invloed
op de prehospitale behandelvertraging. Op de  avond en ‘s nachts wachtten patiënten langer met het
inschakelen van een huisarts. Er bestond een positieve correlatie tussen patiënt- en huisartsvertraging.
Tweeentwintig procent van de van de AMI-patiënten 2 uur of meer alvorens een huisarts te waarschuwen. De
totale prehospitale behandelvertraging was verschillend voor mannen en vrouwen (36 minuten voor mannen en
52 minuten voor vrouwen). De langere huisartsvertraging bij vrouwen werd vooral veroorzaakt door verschuiving
van de oorzaak van specifieke symptomen van een hartinfarct naar een oorzaak buiten het hart. Patiënten die
alleen waren ten tijde van het ontstaan van het hartinfarct hadden een langere patiëntvertraging (72 versus 23
minuten).
Conclusie: de behandelvertraging bij patiënten die in een ziekenhuis worden opgenomen vanwege een acuut
hartinfarct vallen binnen acceptabele grenzen. In sommige groepen patiënten bestaan nog mogelijkheden voor
bekorting van de behandelvertraging. Daarbij kan gedacht worden aan patiëntvertraging buiten kantooruren, aan
patiënten die alleen zijn tijdens het ontstaan van de klachten van een hartinfarct, aan de duur van de besluittijd
van huisartsen bij vrouwelijke patiënten die zich presenteren met mogelijke klachten van een hartinfarct.
Verbetering van mogelijkheden voor pre-hospitale diagnostiek met een 12-afleidingen electrocardiogram zou de
besluitvorming van huisartsen kunnen vergemakkelijken. Er bestaan ook goede mogelijkheden voor een verdere
bekorting van de behandelvertraging door de ziekenhuisvertraging te bekorten.

Gepubliceerd als:
Bouma J*, Broer J**, Bleeker JK***, van Sonderen E*, Meyboom-de Jongste B****, de Jongste MJL*****.
Longer pre-hospital delay in acute myocardial infarction in women because of longer doctor decision time. J
Epidemiol Community Health 1999;53:459-464.

* Rijksuniversiteit Groningen, Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken.
** Hulpverleningsdienst, GGD Groningen, sectie Beleid en Onderzoek Gezondheidszorg
*** GGD Rotterdam en Omstreken, afdeling Gezondheidsbevordering.
**** Rijksuniversiteit Groningen, disciplinegroep Huisartsengeneeskunde.
***** Academisch Ziekenhuis Groningen, afdeling Cardiologie.
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INLEIDING
De kans om een acuut hartinfarct (AMI) te overleven is afhankelijk van een snel herstel van de doorstroming van
de coronairvaten en adequate behandeling van complicaties.1 De verbetering van de overlevingscijfers na een
hartinfarct bij patiënten die in een ziekenhuis werden opgenomen is grotendeels toe te schrijven aan een snel
herstel van de coronaire circulatie. Zowel een verbeterde behandeling als een afname van de prevalentie van
cardiovasculaire risicofactoren had tot gevolg dat de sterfte aan coronaire hartziekten sedert het eind van de
zestiger jaren met een derde zijn gedaald.2,3 Door de invoering van trombolytische behandeling wordt behalve
een verlaging van de sterfte ook het weefselverlies van de hartspier aanzienlijk verminderd en het verlies van de
pompfunctie beperkt.4 De beste resultaten worden behaald als met de trombolytische behandeling binnen twee
uur na het ontstaan van het hartinfarct wordt begonnen.5-7  De betekent dat als patiënten en/of artsen er niet in
slagen om een hartinfarct tijdig te onderkennen er vermijdbaar verlies van hartspierweefsel zal optreden (“time is
tissue”).

Behandelvertraging bestaat uit patiënt, huisarts, ambulance en ziekenhuisvertraging.5 8 9 10 11 In
verouderde buitenlandse  onderzoeken werd patiëntvertraging als de belangrijkste component van de
prehospitale vertraging beschreven.12 13 14 Het onderzoek dat door Hart15 in 1978 in Rotterdam werd uitgevoerd
bevestigde die bevinding. Sindsdien hebben de publieksmedia veel aandacht besteed aan het belang van een
vroege herkenning en adequate behandeling van AMI-symptomen. In 1990-1991 werd een beschrijvend
onderzoek gedaan in Rotterdam.16 Uit die studie bleek dat AMI-patiënten veel sneller medische hulp
inschakelden dan in 1978. In 1990-1991 was de bijdrage van de huisarts in de prehospitale behandelvertraging
groter dan het aandeel van de patiënt. De huisarts in Nederland heeft de rol van poortwachter.16 Daarom worden
bijna alle AMI-patiënten in Nederland door een huisarts naar een ziekenhuis verwezen. De Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) zal verzoeken om hulp, die direct door patiënten of iemand anders namens hen
worden gedaan, alleen inwilligen als de situatie als levensbedrijgend wordt opgevat. In het dichtbevolkte
Nederland hebben bijna alle dorpen met een bevolking van 2000 personen of meer een huisarts die in hetzelfde
dorp woonachtig is. Ambulances zijn gestationeerd in gedecentraliseerde standplaatsen die naar behoefte zijn
verspreid over de regio. Om duidelijk te krijgen of nader te specificeren maatregelen nodig zijn ter bekorting van
behandelvertraging bij een acuut hartinfarct, werd een onderzoeksproject in de stad Groningen en omliggende
gemeenten uitgevoerd. In het adherentiegebied van de deelnemende ziekenhuizen wonen 400.000 personen.
Het doel van deze studie was om de (determinanten van) patiënt-, huisarts- en ambulancevertraging bij
patiënten met een bevestigd hartinfarct te beschrijven. In dit artikel zullen de respectievelijke vertragingstijden
worden beschreven in relatie tot klinische, psychologische, sociale, demografische en geografische factoren.

METHODEN
Tussen januari 1993 en juli 1995 werden 400 achtereenvolgde AMI-patiënten in de studie ingesloten. De
patiënten werden opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Groningen of in het Martiniziekenhuis. Beide
ziekenhuizen bevinden zich in de stad Groningen (die een bevolking heeft van 170.000 inwoners. Informatie over
alle patiënten die vanwege een verdenking op een AMI werden vervoerd naar een van beide ziekenhuizen werd
van de CPA verkregen. Een dag na opname werd het ziekenhuis telefonisch benaderd om uitsluitsel over de
diagnose te verkrijgen en om te vernemen of andere AMI-patiënten waren opgenomen die met ander vervoer
naar het ziekenhuis waren gekomen. De diagnose AMI werd bepaald op basis van een typerend enzympatroon
met een piek creatine phosphokinase (CPK) die minimaal twee keer boven de bovengrens van de
normaalwaarde lag en electrocardiografische tekenen van een acuut hartinfarct. Patiënten konden worden
ingesloten indien zij jonger dan 75 jaar waren, het AMI buiten het ziekenhuis was ontstaan, het AMI uiterlijk 72
uur tevoren was ontstaan en men in staat was om zich de gebeurtenissen te herinneren en hierover te
communiceren. Na mondelinge instemming met deelname werd een formulier voor geïnformeerde toestemming
ter ondertekening voorgelegd. Door 6,2% van de benaderde patiënten werd afgezien van deelname. De
gestructureerde vraaggesprekken werden binnen een week na opname in het ziekenhuis afgenomen. De
interviews, die ongeveer drie kwartier in beslag namen, werden door twee getrainde personen afgenomen. De
aanwezigheid van kenmerkende symptomen voor een hartinfarct (spreiding 0-6), intensiteit van de pijn,
(spreiding 0-4) en de geneigdheid tot het zoeken van steun na het ontstaan van klachten werden op specifieke
vragenlijsten vastgelegd. Het psychologische afweermechanisme ‘verschuiving’ was gebaseerd op een
vragenmodule die hartklachten toeschrijft aan andere orgaansystemen. Somscores werden berekend door
optelling van de antwoorden op afzonderlijke items. Met de specifieke patiënt-vertraging-vragenlijst 17 werden de
volgende tijdsgegevens vastgelegd: begintijdstip van klachten, tijdstip waarop de huisarts werd gewaarschuwd,
tijdsverloop tot aankomst van de huisarts, het moment van het waarschuwen van een ambulance door de
huisarts. De tijden zoals opgegeven door de patiënt werden vergeleken met de gegevens van een soortgelijke
vragenlijst die door een partner was ingevuld. De ambulancevertraging werd berekend op basis van de
protocollair geregistreerde gegevens van de Centrale Post Ambulancevervoer.
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In dit onderzoek is patiëntvertraging gedefinieerd als het interval tussen het begin van de symptomen
en het verzoek om medische hulp door de patiënt of door iemand anders. Bij de analyse van de
patiëntvertraging is de vertragingstijd onderverdeeld in kwartielen. Het laagste kwartiel (< 10 minuten) werd
‘korte’, het hoogste kwartiel (> 2 uur) ‘lange’ en beide kwartielen daar tussenin werd ‘gemiddelde’
patiëntvertraging genoemd. De huisartsvertraging omvat de tijd tussen het verzoek om medische hulp door de
patiënt (of diens vertegenwoordiger) en het verzoek van de huisarts voor de komst van een ambulance. Ambu-
lancevertraging heeft betrekking op het interval tussen het verzoek om de komst van ambulance en de
aankomst van de patiënt in het ziekenhuis. Huisartsvertraging is onderverdeeld in aanrijdtijd en
besluitvormingstijd. Aanrijdtijd is het tijdsverloop tussen het eerste verzoek om hulp van de patiënt en het eerste
persoonlijke contact tussen huisarts en patiënt. Besluitvormingstijd is de tijd tussen het eerste persoonlijke
contact en het verzoek van de huisarts om de komst van een ambulance. Ambulance vertraging is
onderverdeeld in aanrijdtijd en transporttijd naar het ziekenhuis. De transporttijd omvat alle handelingen gericht
op stabilisatie en herstel van de conditie van de patiënt (op de plaats waar het hartinfarct optrad en tijdens
transport) en de terugrit naar een ziekenhuis. Patiënten die zonder tussenkomst van een huisarts in een
ziekenhuis werden opgenomen in een ziekenhuis worden de zelf-verwijzingsgroep genoemd. Informatie over de
omvang van het hartinfarct en de medische voorgeschiedenis werd verkregen uit het medisch dossier in het
ziekenhuis. De gegevens omvatten de CPK-maximumwaarde, de som van ST-segmentafwijkingen op het
electrocardiogram dat bij ziekenhuisopname werd gemaakt18 als indicatoren van de omvang van het hartinfarct
en de Killip-klasse als maat voor cardiale decompensatie.

Statistische analyse
Vanwege de scheve verdeling van de vertragingstijden, met soms grote afwijkingen, werden mediane waarden
voor de berekeningen gebruikt. Om dezelfde reden werden non-parametrische toetsstatistieken gebruikt
(Kruskal-Wallis 1-way ANOVA, Mann-Whitney-Wilcoxon Rank Sum W Test, Median-test) met een alpha van
0,05 (2-zijdig). Na logaritmische transformatie van scheve vertragingtijden waren deze normaal verdeeld. De
variantieanalyse werd uitgevoerd met logaritmisch getransformeerde tijdwaarden waarbij gecontroleerd werd voor
leeftijd en geslacht.

RESULTATEN
De kenmerken van de deelnemende patiënten zijn weergegeven in tabel 5.1. De gemiddelde leeftijd was 59 jaar,
78% was man. Voor de overgrote meerderheid (88%) betrof het een opname voor een eerste AMI; 20% van de
patiënten was bekend met een voorgeschiedenis van een hartziekte (angina pectoris, AMI, angiografie,
omleidingsoperatie). 91% van de patiënten had een of meer specifieke klachten. Van de patiënten werd 41%
door de eigen huisarts ingestuurd, 47% door een waarnemende huisarts en 11% van de deelnemers had zelf
het alarmnummer (1-1-2) gedraaid voor een ambulance.
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Tabel 5.1. Kenmerken van de patiëntengroep (n=400)

Leeftijd in jaren 35-44
45-54
55-64
65-74

41
89

141
129

10%
22%
35%
32%

Geslacht Man 311 78%

Opleiding basisschool en lager beroepsonderwijs
middelbaar onderwijs
hoger onderwijs (HBO en universiteit)

281
60
53

71%
15%
13%

Woonplaats Stedelijk 160 40%

Vervoer naar ziekenhuis via eigen huisarts
waarnemend huisarts
1-1-2
anders

165
189

40
3

41%
47%
11%

1%

Type ziekenhuis Academisch Ziekenhuis Groningen
Martiniziekenhuis (regionaal ziekenhuis)

204
196

51%
49%

Begin klachten binnen kantooruren (8.00-17.00 uur) 168 42%

Eerste hartinfarct Ja 350 88%

Aantal specifieke klachten 0
1
2
3
4-7

34
122
117

73
54

9%
31%
29%
18%
14%

Intensiteit van de pijn 0
1
2
3
4
ontbrekende waarde

111
95
66
70
14
44

31%
27%
19%
20%

4%
-

Killip klasse 1
2
3
4
ontbrekende waarde

312
49

6
9

24

83%
13%
1,6%
2,4%

-

In tabel 5.2 zijn de verschillende onderdelen van de mediane vertragingstijden afgebeeld. De totale pre-hospitale
behandelvertraging was 111 minuten. Patiënt, huisarts en ambulancevertraging waren respectievelijk 30, 38 en
35 minuten. Nadat zij waren gewaarschuwd arriveerde de helft van de huisartsen binnen 11 minuten; de
mediane tijd om te besluiten tot opname in een ziekenhuis was 24 minuten. De helft van de ambulances
arriveerden binnen 9 minuten bij de patiënt; de stabilisatie en transporttijd met een ambulance naar het
ziekenhuis was 27 minuten.

Tabel 5.2. Vertragingstijden in minuten in Groningen, mediane waarden (n = 400)

Type vertraging Mediaan 25- en 75-percentiel
Patiëntvertraging 30 10 -   90
Huisartsvertraging (totaal) 38* 22 -  77
- aanrijdtijd 11   6 -   16
- besluitvormingstijd 24 10 -   55
Ambulancevertraging (totaal) 35* 30 -   45
- aanrijdtijd     9   6 -   13
- stabilisatie en rit naar ziekenhuis   27 23 -   33
Totale pre-hospitale vertraging 111* 72 – 250
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* door het gebruik van mediane tijden is de som van de sub-totalen niet gelijk aan rekenkundige totalen.

De groep patiënten die via een huisarts werden opgenomen zijn op basis van een indeling in het hoogste en
laagste kwartiel van de patiëntvertraging ingedeeld in een groep korte (n=109, < 10 minuten, mediane waarde 5
minuten), midden (n=156, tussen 10 minuten en 2uur, mediane waarde 30 minuten) en lang (n=89, > 2uur,
mediane waarde 6 uur). In figuur 5.1. zijn voor deze drie groepen de corresponderende huisarts- en
ambulancevertragingstijden weergegeven.

Figuur 5.1. Huisarts en ambulancevertraging van patiënten met een korte, gemiddelde en lange patiëntvertraging.

De aanrijdtijd van de huisarts, de aanrijdtijd van de ambulance en het transport van de patiënt naar het
ziekenhuis waren bijna identiek in alle drie sub-groepen van patiëntvertraging. Daarentegen bestonden er
significante verschillen in de tijd die de huisarts nodig had om tot een diagnose te komen.Hoe langer de patiënt
wachtte met het inschakelen van de huisarts, hoe langer de huisarts wachtte met het inschakelen van een
ambulance (Kruskal-Wallis one-way ANOVA p=0,0009).

In figuur 5.2 zijn alle onderdelen van de prehospitale vertragingstijd afgebeeld. Het relatieve belang van
het onderdeel patiëntvertraging in de drie patiëntvertraging subgroepen patiëntvertraging wordt hierdoor
verhelderd. In de sub-groep met lange patiëntvertraging is het vooral de patiëntvertraging van doorslaggevend
belang voor de totale prehospitale vertraging.

Figuur 5.2. Patiënt, huisarts en ambulancevertraging op basis van subgroepen van patiëntvertraging

In tabel 5.3 wordt een overzicht gegeven van de relatie tussen de mediane patiënt, huisarts,
ambulancevertraging en totale prehospitale vertraging en enkele kenmerken van patiënten die na consultatie van
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een huisarts werden opgenomen. De totale prehospitale vertraging van mannen was 115 minuten en voor
vrouwen 135 minuten (mediane waarden). Patiënten met tekenen van cardiale decompensatie (Killip-klasse >1)
hadden een significant kortere patiëntvertraging.
De huisartsvertraging was substantieel in vrouwen (52 minuten) vergeleken met mannen (36 minuten). Dit werd
verklaard door een langere besluitvormingstijd van huisartsen bij vrouwen. Het geslachtverschil in
huisartsvertraging kon niet verklaard worden door leeftijd, intensiteit van pijn, aantal specifieke klachten of Killip-
klasse (one way ANOVA F=4,38; p=0.037). Na opname van het psychologische afweermechanisme
‘verschuiving’ in het model verdween de significante bijdrage van de variabele geslacht. Vrouwen vertoonden
meer verschuiving (61%) vergeleken met mannen (47%, P2 = 6.0; p=0.02). Patiënten die hun initiële klachten
toeschreven aan niet-cardiale ziekten hadden een significant langere patiëntvertraging en ook een langere
huisartsvertraging (tabel 5.3). De vertragingstijden waren niet gerelateerd aan indicatoren voor omvang van het
hartinfarct (ST-elevatie, CPK-maximum). In geval de patiënt met een hartinfarct alleen was toen de initiële
klachten begonnen was de mediane patiëntvertraging 72 minuten vergeleken met 23 minuten bij patiënten die in
gezelschap van anderen waren (Mann-Whitney U <0.0001). Meer sociale steun was gerelateerd aan een
kortere patiëntvertraging. De totale prehospitale vertraging was korter (111 minuten) vergeleken met
hartinfarcten die buiten kantoortijden optraden (134 minuten). Dit werd vooral verklaard door een significant
langere patiëntvertraging buiten kantooruren. Of de eigen huisarts of een waarnemer de patiënt zag was niet
van invloed op de vertragingtijden. Tenslotte was de waar het hartinfarct optrad locatie (stad versus platteland)
gerelateerd aan ambulancevertraging. Het verschil was 7 minuten (stedelijk 32 minuten en platteland 39
minuten).

Tabel 5.3 Mediane patiënt, huisarts, ambulance en totale prehospitale vertraging voor enkele relevante kenmerken
bij AMI-patiënten die door een huisarts werden ingestuurd (n=354)

Patiënt-
vertraging

Huisarts-
vertraging

Ambulance-
vertraging

Totale
prehospitale vertraging

Geslacht
- Man
- Vrouw

28
30

36
52**

35
38

1 uur 55 minuten
2 uur 15 minutenm

Leeftijd in jaren
- 35-44
- 45-54
- 55-64
- 65-74

30
25
26
30

46
36
35
39

36
35
36
37

2 uur 01 minuut
1 uur 51 minuten
1 uur 45 minuten
2 uur 04 minuten

Aantal specifieke symptomen
- geen of weinig (0-1)
- veel (2-7)

30
25

37
40

35
35

1 uur 47 minuten
1 uur 45 minuten

Pijn
- lage pijnscore (0-1)
- hoge pijnscore (2-4)

30
25

38
37

36
35

2 uur 13 minuten
2 uur

Killip-klasse
- Killip 1 (geen decompensatie)
- Killip 2-4 (wel decompensatie

30
15*

40
36

35
35

2 uur 04 minuten
1 uur 53 minuten

Verschuiving
- Nee
- Ja

20
30*

33
46***

36
35

1 uur 46minuten
2 uur 22 minuten***

Mann-Whitney U - Wilcoxon Rank Sum W Test:
* 0.05 > p > 0.01 **  0.01 > p > 0.001 *** p < 0.001 m = marginal significant (p=.0572)

De vergelijking van de vertragingstijden van patiënten die via een huisarts naar een ziekenhuis werden verwezen
met patiënten die via zelfverwijzing (via alarmnummer 1-1-2) toonde aan dat de zelfverwezen groep een
substantieel lagere totale prehospitale vertraging had: 58 minuten versus 124 minuten. Dit verschil werd zowel
verklaard door een kortere patiëntvertraging in de zelfverwezen groep (20 versus 30 minuten) en vanzelfsprekend
door de afwezigheid van huisartsvertraging (medaan 38 minuten). Er bestond geen verschil tussen beide
groepen met betrekking tot de variabelen leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, binnen/buiten kantooruren. In de
zelfverwezen groep was relatief vaker sprake van een voorgeschiedenis van een hartinfarct (21% versus 12% in
de via een huisarts verwezen groep; P2 test, p=0.08 ). De omvang van het hartinfarct was niet gerelateerd aan
de wijze van verwijzing. De door een huisarts verwezen groep verschilden significant met betrekking tot
woonplaats. In de stad Groningen werd door 18% van de AMI-patiënen direct een ambulance gewaarschuwd
vergeleken met 5% in de AMI-patiënten van buiten de stad Groningen. (P2-test, p < .0001). Van alle opgenomen
AMI-patiënten arriveerde driekwart binnen 6 uur na het ontstaan van symptomen in het ziekenhuis; 65% van de
patiënten die binnen het tijdvenster van 6 uur werden opgenomen en 16% van de overige patiënten werden met
trombolytica behandeld.
DISCUSSIE
Dit onderzoek heeft betrekking op patiënten die werden opgenomen in een ziekenhuis. Er worden geen
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uitspraken gedaan over AMI-patiënten van 75 jaar en ouder die in een ziekenhuis werden opgenomen en over
AMI-patiënten die niet in het ziekenhuis werden opgenomen. Om drie redenen bevelen wij aan om in
toekomstig onderzoek ook AMI-patiënten van 75 jaar en ouder op te nemen.  Ten eerste omdat alleenstaanden
zich kenmerken door een langere patiëntvertraging. Ten tweede neemt de levensverwachting toe en de
incidentie van een AMI is hoog boven 75 jaar. Ten derde is een leeftijdscriterium van 75 jaar, in tegenstelling tot
vroeger, geen contraindicatie meer voor trombolyse.
Hoe de vertragingstijden over het algemeen - vergeleken met andere studies16 - kort zijn, vragen een aantal
zaken onze aandacht.

Eén daarvan is dat de sub-groep patiënten die 2 uur of langer wachtten (21%) voordat zij de hulp van
een huisarts inriepen. In deze sub-groep was de huisartsvertraging, met name de besluitvormingstijd, relatief
lang. Dat geeft aan dat het moeilijk was om bij deze gevallen een diagnose te stellen. Aangezien deze
patiënten zich niet onderscheidden door het aantal specifieke klachten, niet door de intensiteit van pijn, maar
door verschuiving van de oorzaak van de symptomen, is het duidelijk dat er geen eenvoudige oplossing is.

Patiënten die alleen waren tijdens het ontstaan van symptomen hadden veel meer tijd nodig om een
huisarts in te schakelen. Blijkbaar twijfelden deze patiënten langer. Er zou kunnen worden overwogen om
patiënten aan te bevelen om te communiceren over hun klachten met voor hen belangrijke andere personen.
Met name als patiënten alleen wonen.
 De ervaringen in Rotterdam tonen aan dat besluitvorming van huisartsen vergemakkelijkt kan worden
door prehospitale diagnostiek met een 12-afleidingen electrocardiogram (ECG). Getrainde
ambulanceverpleegkundigen kunnen een ECG maken en de interpretatie van zo’n ECG kan gedaan worden met
behulp van een personal computer op basis van een besluitalgoritme dat een duidelijke diagnose geeft. Een
(huis)arts dient het besluit te nemen of een opname nodig is en of prehospitale trombolyse geïndiceerd is.19 Het
ECG is de meest betrouwbare voorspeller van de aan- dan wel afwezigheid van een AMI.

Omdat een langere behandelvertraging een hoger sterfterisico tot gevolg heeft, verdienen vrouwen met
een zich ontwikkelend AMI speciale aandacht. De langere prehosptale behandelvertraging bij vrouwen werd
vooral verklaard door een kortere besluitvormingstijd bij mannen. De vrouwen in dit onderzoek waren iets ouder
dan mannen maar leeftijd toonde geen duidelijk verband met behandelvertraging. De belangrijkste reden voor de
langere besluitvertraging leek het gebruik van het afweermechanisme ‘verplaatsing’ van symptomen te zijn, met
name bij vrouwen. Uit de vakliteratuur blijkt dat artsen minder aggresieve diagnostische benaderingen gebruiken
om coronaire hartziekten (CHZ) bij vrouwen vast te stellen.20 Vrouwen zijn gemiddeld ouder dan mannen
wanneer CHZ zich manifesteren. De eerste symptomen bij vrouwen zijn vaker angina pectoris en minder vaak
direct een AMI.21 Daarom zijn de sensitiviteit en specificiteit van hartklachten bij vrouwen lager. Weaver
rapporteerde in een groot multicenter onderzoek dat vrouwen zich kenmerken door een langere prehospitale
behandelvertraging.11 Weaver’s veronderstelling, dat de ervaren symptomen minder ernstig kunnen lijken bij
vrouwen en dat de betekenis van deze klachten minder goed door artsen wordt begrepen, werd in ons
onderzoek bevestigd. Omdat vrouwelijk geslacht onafhankelijk is gerelateerd met een verhoogde sterftekans22 ,
is er voldoende aanleiding om (huis)artsen te vragen meer alert te zijn als vrouwen hen raadplegen met
symptomen die op een hartinfarct zou kunnen wijzen.

Buiten kantooruren waren patiënten geneigd om langer te wachten alvorens een huisarts te raadplegen.
Uit de interviews met patiënten bleek er een psychologische barrière te bestaan om een huisarts ’s nachts te
bellen. Deze barrière werd niet gesteund door de feiten: de vertragingstijden van de eigen huisarts of zijn/haar
waarnemer waren niet gerelateerd aan het tijdstip op de dag. Omdat een fictieve barriere er feitelijk toch een is,
zou in voorlichtingscampagnes aandacht aan dit thema besteed kunnen worden en huisartsen zouden bij
patiënten met CHZ kunnen benadrukken dat zij niet moeten aarzelen om hen in te schakelen buiten
kantooruren.
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Een onderwerp waarover in Nederland verder doorgepraat dient te worden is of zelfverwijzing wel of niet
aanbevelingswaardig is. De huisarts vervult een centrale rol in het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. De
huisarts fungeert als poortwachter om de verwijzing naar medisch specialisten te coördineren en een efficiënt
gebruik van ziekenhuizen te mogelijk te maken. De implicatie is een additionele vertraging van 38 minuten, te
weten de mediane huisartsvertraging zoals die in dit onderzoek werd geregistreerd. De suggestie dat
huisartsvertraging vermeden zou kunnen worden, door het zelf inschakelen van een ambulance door de patiënt,
zal op termijn misleidend kunnen zijn. Zelfverwijzing is namelijk alleen sneller als dit beperkt is tot een kleine
groep patiënten met hoge urgentie. Juist door een breed publiek te stimuleren om zelf direct een ambulance te
bellen in geval van voor AMI verdachte klachten, zou kunnen leiden tot een blokkade van de spoedeisende
cardiologische hulpverlening. Het uiteindelijke resultaat zou zelfs een verlenging van de totale
behandelvertraging kunnen zijn. Daarom verdient het aanbeveling om gepast gebruik te maken van het
alarmnummer. Gedacht kan worden aan het instrueren van patiënten die reeds een AMI hebben meegemaakt of
patiënten die om andere redenen een hoog risico lopen op het ontwikkelen van een AMI. Ook in situaties dat
een huisarts moeilijk te bereiken is (bijvoorbeeld door een bezette telefoonlijn) zou zelfverwijzing vergemakkelijkt
kunnen worden.

Een alternatieve strategie is het organiseren van prehospitale diagnostische dienstverlening.19 In
verscheidene onderzoeken is aangetoond dat trombolytische behandeling succesvol kan worden toegepast ter
vermindering van behandelvertraging.24-27 Een experiment dat werd uitgevoerd in de stad Groningen werd
beëindigd omdat na het screenen van 350 patiënten met pijn op de borst slechts 7 patiënten (2%) waren
ingesloten in het betreffende onderzoek.28 Het betreffende onderzoek suggereerde dat prehospitale triage kan
leiden tot vertraging buiten het ziekenhuis voor subgroepen AMI-patiënten en derhalve geen klinische voordelen
zou kunnen opleveren. De betreffende onderzoekers concludeerden dat patiënten met pijn op de borst direct
naar een ziekenhuis vervoerd zouden moeten worden. Daar valt tegen in te brengen dat in diverse onderzoeken
aangetoond is dat ziekenhuisvertraging een substantiële factor is die aanzienlijk bijdraagt aan
behandelvertraging.11 Afhankelijk van de situatie (het toedienen van trombolytische therapie op de spoedopvang
dan wel een behandeling op een hartbewakingsafdeling) bleek de ziekenhuisvertraging respectievelijk tussen 30
en 80 minuten te variëren.23 In een grootschalige studie (n=42021) vonden Weaver et al. een mediane
ziekenhuisvertraging van 1.0 uur voor mannen en 1.2 uur voor vrouwen.11 In ons onderzoek was de mediane
ziekenhuisvertraging, waarvan gegevens niet voor alle patiënten beschikbaar waren, 80 minuten (personal
communication MJL de Jongste). Deze tijd is in overeenstemming met gegevens uit de literatuur. Daarom
suggereren wij dat vermindering van ziekenhuisvertraging meer doelmatig zou kunnen zijn en mogelijk
makkelijker haalbare strategie dan bekorting van prehospitale vertraging.

Wij danken leden van de begeleidingscommissie: prof.dr. W.van den Heuvel (RU Groningen, Medische Sociologie),
prof.dr.B. Meyboom-de Jong (RU Groningen, Huisartsengeneeskunde), W.de Jong (directeur GGD Groningen),
prof.dr.H.J.G.M. Crijns (cardioloog, Academisch Ziekenhuis Groningen), L.E.J.M. Schrijvers (cardioloog,
Martiniziekenhuis Groningen).
Dhr. Joh.Schraa (directeur Centrale Post Ambulancevervoer Groningen) en mw. A.Couvert (Centrale Post
Ambulancevervoer Drenthe) danken wij voor het beschikbaar stelen van de ritgegevens.
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HOOFDSTUK 6

HUISARTSVERTRAGING BIJ EEN ACUUT MYOCARDINFARCT

Samenvatting
Doel. Inzicht verwerven in factoren die samenhangen met de huisartsvertraging voordat met de
behandeling van het acute myocardinfarct kan worden begonnen
Opzet. Retrospectief
Plaats. Academisch Ziekenhuis Rotterdam, Havenziekenhuis, Zuiderziekenhuis, Rotterdam.
Methode. In de periode zomer 1992- zomer 1995 namen 500 patiënten uit de regio Rijnmond die
door een huisarts waren verwezen met een vermoeden van een myocardinfarct aan het onderzoek
deel. Patiënten werden 5 dagen na opname betrokken in het onderzoek via een ‘informed consent’
procedure. Via interviews met de patiënt, een belangrijk persoon uit zijn omgeving en de verwijzend
huisarts werd informatie verzameld over de aanwezige symptomen voordat verwijzing plaats vond.
De gerapporteerde vertragingstijden werden geverifieerd bij de Centrale Post Ambulancevervoer.
Resultaten. De mediane waarde van de totale pre-hospitale vertraging bedroeg 3 uur en 5 minuten.
De helft van de patiënten riep binnen 45 minuten medische hulp in. De mediane
aankomstvertraging van de huisarts bedroeg 12 minuten. De besluitvertraging had een mediane
waarde van 54 minuten De huisarts verwijst sneller indien de symptomen specifiek zijn, de patiënt
de klachten duidelijk presenteert, een vlotte omschrijving geeft en de ernst van de klachten
aanduidt. Patiënten bij wie door een ambulanceverpleegkundige een 12-afleidingen
elektrocardiogram (ECG) is gemaakt, hebben verhoudingsgewijs een kortere behandelvertraging
dan patiënten zonder ECG.
Conclusie. In vergelijking met eerder onderzoek uit 1990-1991 is de huisartsvertraging korter.
De belangrijkste beleidsaanbeveling op basis van dit onderzoek is dat de diagnostische
nauwkeurigheid van de huisarts verbeterd kan worden door meer diagnostische mogelijkheden in
de acute fase beschikbaar te stellen zodat patiënten met a-typische klachten sneller kunnen
worden verwezen.

Aangeboden aan Huisarts en Wetenschap als:
J.K. Bleeker*, J. Broer**, J. Bouma***, R.A.M. Erdman****, E.P. Walma*****, M.L. Simoons******.
Huisartsvertraging en acuut myocardinfarct.

* GGD Rotterdam en Omstreken, afdeling Gezondheidsbevordering
** Hulpverleningsdienst, GGD Groningen, sectie Beleid en Onderzoek Gezondheidszorg
*** Rijksuniversiteit Groningen, Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken.
**** Erasmusuniversiteit Rotterdam, afdeling Medische Psychologie.
***** Erasmusuniversiteit Rotterdam, afdeling Huisartsengeneeskunde.
****** Academisch Ziekenhuis Rotterdam, afdeling Cardiologie.
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INLEIDING

Vroegtijdige behandeling van een zich ontwikkelend of een kort van tevoren opgetreden
myocardinfarct met een trombolyticum of met directe ballondilatatie kan leiden tot een belangrijke
beperking van de mortaliteit.1 2 Dit betekent dat de symptomen van een myocardinfarct zo vroeg
mogelijk herkend dienen te worden. In deze studie wordt getracht inzicht te geven in factoren die
samenhangen met de huisartsvertraging voordat men met de behandeling van een acuut
myocardinfarct kan beginnen. Behandelingsvertraging laat zich opsplitsen in vier onderdelen:
patiënt, huisarts, ambulance en ziekenhuis. Patiëntvertraging is de tijd tussen het ontstaan van de
klachten en het moment waarop de patiënt of diens directe omgeving medische hulp inroept.
Huisartsvertraging is de tijd tussen het hulp inroepen van de patiënt en het tijdstip waarop de
huisarts besluit de patiënt op te laten nemen. Deze vertraging is onder te verdelen in
aankomstvertraging: de tijd tussen het hulp inroepen en het moment dat de huisarts bij de patiënt
arriveert en besluitvertraging: de tijd tussen de aankomst bij de patiënt en het ogenblik dat de
huisarts besluit tot opname. Ambulancevertraging is de tijd die het transport van de patiënt in beslag
neemt, onder te verdelen in de tijd tussen het moment dat de huisarts een ambulance aanvraagt
om de patiënt op te laten nemen en de aankomst bij de patiënt en de tijd vanaf aankomst patiënt tot
aankomst ziekenhuis.3 De hiervoor benoemde vertragingen vormen samen de pre-hospitale
vertraging. Naast de pre-hospitale vertraging kan er ook in het ziekenhuis een vertraging van meer
dan 60 minuten optreden voordat de behandeling van het myocardinfarct kan worden gestart.4Uit
eerdere Nederlandse studies bleek dat de pre-hospitale behandelingsvertraging vooral bepaald
werd door de patiënt.5 6 Uit een onderzoek dat verricht is in 1990-1991 kwam naar voren dat de
besluitvertraging van de huisarts groter was (mediaan: 82 minuten) dan de patiëntvertraging
(mediaan: 30 minuten).3 Ook in Engeland, een land met een vergelijkbare eerstelijns
gezondheidszorg, en in Groningen werd een relatief grote huisartsenvertraging gevonden.7 8

Mede in het kader van de poortwachtersfunctie van de huisarts ten aanzien van de tweede
lijnsgezondheidszorg is het van belang dat verwijzingen efficiënt en effectief zijn.9 Om de
poortwachtersfunctie goed te vervullen, dient de huisarts voldoende diagnostische hulpmiddelen ter
beschikking te hebben.10 In Rotterdam, waar de onderhavige studie is uitgevoerd, bestaat voor de
huisarts de mogelijkheid om met behulp van een 12 afleidingen ECG, gemaakt door de
ambulancedienst van de GGD Rotterdam e.o., al dan niet te besluiten tot opname en/ of tot pre-
hospitale trombolyse.11 Wij hebben in deze studie onderzocht in welke situaties er sprake is van
een trage besluitvorming en welke mogelijkheden er zijn voor bekorting (en/of verbetering) van het
besluitvormingsproces.

METHODEN

In de periode zomer 1992-zomer 1995 namen achtereenvolgens 500 patiënten bij wie door de
huisarts een myocardinfarct werd vermoed aan het onderzoek deel. Deze patiënten waren
verwezen naar het Thoraxcentrum van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam, het
Havenziekenhuis of het Zuiderziekenhuis te Rotterdam. Wij hanteerden de volgende inclusiecriteria:
de patiënt is jonger dan 75 jaar (oudere patiënten hebben vaak moeite met interviews), woont in
Nederland, beheerst de Nederlandse taal, weet zich de gebeurtenissen in de periode voor de
verwijzing goed te herinneren, is goed aanspreekbaar, de klachten die wijzen op een
myocardinfarct zijn buiten het ziekenhuis ontstaan, geen ziektebeeld aanwezig dat kan interfereren
met de klachten die wijzen op een myocardinfarct. De patiënten werden 5 dagen na opname in het
onderzoek betrokken volgens een ‘informed consent’ procedure.

Bij de patiënt werd een gestructureerd interview afgenomen over de klachtenepisode voor
opname. Dit interview was gebaseerd op eerder onderzoek met de patiëntvertragingsvragenlijst.12

Gevraagd werd wanneer de acute pijn ontstond, wie besloot medische hulp in te roepen, op welk
tijdstip dit plaats vond en welke klachten werden gerapporteerd. Vragen over de acute fase werden
ook telefonisch gesteld aan de verwijzend huisarts en bij een belangrijk persoon uit de naaste
omgeving van de patiënt. Deze interviews dienden binnen 7 dagen na de verwijzing plaats te
hebben in verband met een eventuele ‘recall-bias’. Op deze wijze werd de accuratesse van de
antwoorden van de patiënt gecontroleerd. De gerapporteerde vertragingstijden werden geverifieerd
bij de Centrale Post Ambulancevervoer (CPA). Bij discrepanties tussen de gerapporteerde tijden
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door de patiënt, diens partner of huisarts fungeerde de gegevens van de CPA als gouden standaard
omdat deze tijden protocollair worden geregistreerd. Daarnaast werd met een telefonische
vragenlijst bij de verwijzend huisarts informatie verzameld over de wijze van de klachtenmelding
(wel/geen duidelijke klachtenpresentatie, wel/geen vlotte omschrijving, wel/geen ernstaanduiding),
diagnostische handelingen en werkhypothese (wel/geen acuut myocardinfarct). Binnen de
ziekenhuizen werd informatie over de ontslagdiagnose vergaard (al dan niet acuut myocardinfarct).
Wij spreken van specifieke klachten indien er volgens de rapportage van de patiënt in de
pijnepisode voordat de huisarts gewaarschuwd werd, sprake was van een of meerdere van de
volgende klachten: pijn op borst, druk op de borst, benauwd op de borst, pijn links op de borst,
uitstralende pijn naar linkerarm, kaken, hals, rug of schouderstreek. Er is sprake van een niet
duidelijke klachtenpresentatie, niet vlotte omschrijving en een vage verbale ernstaanduiding van de
patiënt indien dit door de huisarts gerapporteerd werd.

In dit onderzoek zijn ook patiënten opgenomen bij wie de huisarts door de
ambulanceverpleegkundige een ECG liet maken (n=264). Als enige indicatie gold dat de huisarts
acuut cardiale pathologie vermoedde.11 Op basis van de ECG-uitslag besloot de huisarts dat het
insturen van een patiënt naar een ziekenhuis noodzakelijk was. Alle in dit onderzoek betrokken
patiënten werden door de huisarts ingestuurd met een vermoeden van een acuut myocardinfarct.

Vanwege de scheve verdeling van de vertragingstijden werd de onderzoeksgroep op basis
van de mediane waarde van de besluitvertraging van de huisarts opgesplitst in twee groepen:
patiënten die binnen 54 minuten verwezen werden en patiënten waarbij de huisarts verwees na
meer dan 54 minuten. Daarnaast werden analyses uitgevoerd met mediane vertragingsgegevens
op basis van de tweedeling wel/geen acuut myocardinfarct, ernst van de klachten en al dan niet
prehospitaal ECG. Analyse vond plaats met behulp van frequentiematen en non-parametrische
toetsing. De vertragingstijden worden gerapporteerd als medianen met eerste en derde kwartielen.

RESULTATEN

Aan het onderzoek namen 500 patiënten deel die door een huisarts naar het ziekenhuis verwezen
waren met een vermoeden van een hartinfarct (325 mannen; 175 vrouwen; gemiddelde leeftijd: 61.6
jaar; sd: 9,9 jaar). De vrouwen waren ouder dan de mannen (gemiddeld 64,4 versus 60,1 jaar; p <
0.0001). 88% van de partners verleende medewerking aan het telefonisch interview. 65% van de
verwijzende huisartsen werd telefonisch geïnterviewd. Van de patiënten waarbij de ontslagdiagnose
achterhaald kon worden (n=478) bleek achteraf 44% een acuut myocardinfarct te hebben
doorgemaakt. Uit nader onderzoek bleek dat de overige 22 patiënten naar alle waarschijnlijkheid
vanuit de afdeling Spoedeisende Hulpverlening naar huis zijn gestuurd. We mogen aannemen dat
deze kleine groep geen ernstig (cardiaal) beeld liet zien.

In tabel 6.1 staan de door de patiënt of diens partner aan de huisarts gerapporteerde
specifieke klachten gedurende het eerste persoonlijke contact. Zoals blijkt uit tabel 6.1 wordt ‘pijn op
de borst’ in meer dan de helft van alle gevallen gerapporteerd. Een snellere verwijzing door de
huisarts hangt samen met de rapportage van ‘pijn op de borst’. Het mediane aantal specifieke
klachten bij een korte versus lange huisartsbesluitvertraging was respectievelijk 2 en 1.

Tabel 6.1. Tijdens eerste persoonlijke contact door de patiënt gerapporteerde specifieke klachten bij
huisartsen.

Besluitvertraging huisarts Acuut hartinfarct
Kort # (n= 251) Lang # (n=(249) Wel (n=224) Niet (n=254)

Pijn op de borst 61% 49%* 54% 56%
Druk op de borst 23% 18% 22% 20%
Pijn in kaken, hals of rug 20% 22% 20% 23%
Benauwd op de borst   7%   6%   5%   8%
Pijn in de linkerarm 23% 20% 20% 23%
Pijn in de schouderstreek 10%   8% 10%   8%
Pijn links op de borst   3%   2%   2%   3%
Totaal specifieke klachten (mediaan)   2   1*   1   1

# Besluitvertraging huisarts: kort ≤ 54 minuten; lang > 54 minuten; * = p< 0,05 Mann-Whitney-U-test.
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De mediane waarde van de totale pre-hospitale vertraging bedroeg 3.1 uur (1,8-8,9 uur). De helft
van de patiënten riepen binnen 3 kwartier medische hulp in (0,2-3,0 uur). De mediane
aankomstvertraging van de huisarts bedroeg 0,2 uur (0,1-0,3 uur). De besluitvertraging had een
mediane waarde van 54 minuten (0,4-2,4 uur). De totale mediane huisartsvertraging bedroeg 65
minuten (0,6-2,5 uur). Bij de huisartsen die direct tot opname besloten na het eerste persoonlijke
contact (90% van de huisartsen) was de mediane totale vertraging 55 minuten (zie figuur 6.1).

Figuur 6.1. Opname trajecten en mediane huisartsvertragingstijden (n=500).

Mediane
Traject Aantal Beleid Percentage huisartsvertraging

1. Besluit na eerste n=500 Opname direct*   2% 35 minuten
      telefonische contact Visite 74% -

             Spreekuur 16% -
Geen actie  7% -

100%

2.  Besluit na eerste n=452 Opname direct 90% 55 minuten
     persoonlijke contact Opname na

diagnostische hulp op 
Huisartsenlaboratorium 4% 218 minuten
Geen  actie 6% -

100%

3. Opnieuw hulp n=64 Huisarts 90% -
       ingeroepen 1-1-2 10% -
 100%
 
4. Besluit na tweede n=58 Opname direct 16% 220minuten
       contact Visite 57% -
 Spreekuur 28%      -
 100%
 
5. Besluit na tweede n=49 Opname direct 90% 399 minuten

persoonlijke contact Opname na
diagnostische hulp** op
Huisartsenlaboratorium 10% 1905 minuten

100%

*  Door de ambulance te waarschuwen ** Door huisartsenlaboratorium

De inschakeling van extra diagnostische hulp door het huisartsenlaboratorium na het
huisartsbezoek (ECG en/of enzymbepaling) of een tweede telefonische waarschuwing van de
huisarts door de patiënt hing samen met een langere totale huisartsvertraging (mediane waarden
respectievelijk 218 en 220 minuten).
 Het vervoer naar het ziekenhuis vond in 439 gevallen (88%) per ambulance plaats. De
mediane aanrijdvertraging van de ambulance bedroeg 10 minuten (6-12 minuten). De mediane
transporttijd vanaf de aankomst bij de patiënt was 18 minuten (12-24 minuten).

Er werd geen verband gevonden tussen sekse, leeftijd, persoon die hulp inriep (patiënt of
ander), tijdstip van de dag (overdag versus avond en nacht), tijdstip van de week (werkdagen
versus weekend) en de huisartsvertragingen.

Na de eerste telefonische klachtenmelding nam de waarnemend huisarts vaker besluit tot
het afleggen van een visite dan de eigen huisarts (82% versus 65%). De eigen huisarts maakt vaker
een afspraak voor het spreekuur (25% versus 9%; P2: 25,8; p < 0.0001). Dit besluit hangt niet
samen met het feit of de klachten van de patiënt aan de praktijkassistente omschreven werden (in
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62 gevallen; 12,5%).
Bijna de helft van de huisartsen dient een nitraat toe. De belangrijkste reden volgens de

huisarts om de patiënt te verwijzen na het eerste persoonlijke contact vormde het door de patiënt
gerapporteerde klachtenbeeld (79%), de medische voorgeschiedenis (46%) de ECG-uitslag (38%),
de fysieke verschijnselen (36%), geen adequate reactie na toediening van nitraat (11%; de
percentages zijn gebaseerd op 282 verwijzingen na het eerste persoonlijke contact door de 331
geïnterviewde huisartsen).

Uit Tabel 6.2 blijkt dat de huisarts langer wacht met het besluit om de patiënt in te sturen
indien hij/zij van mening is dat de patiënt de klachten niet duidelijk presenteert, niet vlot omschrijft en
aanduidt als niet ernstig. Voornoemde factoren weerspiegelen zich niet in de aankomstvertraging.

Tabel 6.2. Determinanten van de besluitvertraging (beoordeling door huisarts).

Mediane besluitvertraging (non-parametrische toetsing)

Klachtenpresentatie Duidelijk:

40 minuten

Onduidelijk:

68,5 minuten **

Omschrijving van de klachten Vlot:

40 minuten

Niet vlot:

59,5 minuten*

Ernstaanduiding van de klachten Ernstig:

39 minuten

Niet ernstig:

59 minuten*

Werkhypothese Acute hartstoornis:

40 minuten

Niet acuut cardiaal:

68 minuten**

* Mann-Whitney-U; p < 0,05; ** Mann-Whitney-U; p < 0,005

In tabel 6.3 staan de verschillen vermeld tussen de vertragingstijden van patiënten waarbij door het
ambulancepersoneel een ECG werd gemaakt en patiënten waarbij dit niet het geval is. Uit de
toetsing blijkt dat de patiënten met een ECG een kortere besluitvertraging en een kortere totale
huisartsvertraging hebben dan de patiënten zonder een ECG. Patiënten bij wie een ECG is
gemaakt, rapporteren wel meer specifieke klachten aan de huisarts dan patiënten waarbij dit niet
het geval is (gemiddeld 1,3 versus 1,6 klachten; Mann-Whitney-U; p < 0,05).

Tabel 6.3. Verschillen in vertragingstijden tussen patiënten bij wie wel of geen ECG gemaakt werd

ECG (n=264) Geen ECG (n=236) Verschil

Aankomstvertraging 11m 10m MWU; p<0,05

Besluitvertraging 44 m 74m MWU; p < 0,0001

Totale huisartsvertraging 57m 100m M-WU; p<0,05

MWU=Man-Witney-U-test

DISCUSSIE

De huisarts verwijst in dit onderzoek sneller indien de symptomen als specifiek gerapporteerd
worden, de patiënt duidelijk de klachten presenteert, een vlotte omschrijving geeft en de ernst van
de klachten aangeeft. De huisarts wacht langer met het insturen van patiënten met onduidelijke
cardiale klachten, die later een myocardinfarct ontwikkelen. Patiënten met een cardiale
voorgeschiedenis worden niet sneller verwezen.

Bij dit onderzoek dienen we enkele methodologische kanttekeningen te plaatsen. Doordat de
patiënten met angina pectoris ook deel uitmaken van onze onderzoekspopulatie is het mogelijk dat
de besluitvertraging van de huisarts groter uitvalt dan in geval van een duidelijk acuut
myocardinfarct. Het verhoudingsgewijze ´trage´ verwijzingsgedrag van de huisarts is conform de
standaard van het NHG voor angina pectoris (M43). In de standaard wordt immers verwijzing
binnen 24 uur geadviseerd bij instabiele angina pectoris en bij angina pectoris bij klachten in rust.
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In dit onderzoek zijn alleen patiënten beschreven die na een beoordeling door de huisarts
met een verdenking van een acuut myocardinfarct naar het ziekenhuis verwezen zijn. Patiënten die
niet verwezen of thuis overleden zijn, vallen buiten dit onderzoek. Van de niet verwezen patiënten is
het bovendien niet bekend hoeveel hiervan terecht niet verwezen zijn. Daarnaast is het aannemelijk
dat de vertragingstijden van patiënten die thuis overlijden, afwijken van de groep die in dit onderzoek
opgenomen is.13 In het kader van een methodologisch verantwoord studieontwerp hadden we
graag het maken van een ECG gerandomiseerd. In een gebied waar meer dan 300 huisartsen
werkzaam is een dergelijke randomisatie praktisch echter niet te realiseren.

Indien we de uitkomsten van dit onderzoek, dat verricht is in de periode 1993-1995
vergelijken met het onderzoek in periode 1991-1992 dan is de besluitvertraging van de huisarts
verkort (54 versus 82 minuten). Het is mogelijk dat de besluitvertraging is verkort doordat de
resultaten van de eerste studie zijn besproken op bijscholingsbijeenkomsten voor huisartsen in de
regio. Dat patiënten met een cardiale voorgeschiedenis niet eerder worden verwezen, bevestigt de
conclusie die is getrokken op basis van een eerdere literatuurstudie.14 In (bij)-scholing van
huisartsen kan aandacht worden gegeven aan het feit dat huisartsen bij patiënten met een cardiale
voorgeschiedenis bijzonder op hun qui vive moeten zijn en de mogelijkheid van een snelle
verwijzing dienen te overwegen. Dit is echter niet eenvoudig omdat juist bekende hartpatiënten door
angst en onzekerheid geneigd kunnen zijn om diverse klachten tot een cardiale herkomst te
herleiden. Patiënten waarbij een ECG wordt gemaakt, hebben verhoudingsgewijs een kortere
besluitvertraging dan patiënten waarbij dit niet het geval is. Een bijkomend voordeel is dat de
ziekenhuisvertraging ook korter kan zijn doordat er al specifiekere diagnostische informatie
beschikbaar is. Ook het moment van de dag of het tijdstip van de week zijn niet van invloed op de
tijdsduur van de verwijzing. Dit betekent dat de huisarts ’s nachts en in het weekend alert reageert
op de klachten van de patiënt.

Het bovenstaande houdt in dat vooral factoren bij de patiënt op het gebied van de
klachtenmelding bepalen of de huisarts snel verwijst en zijn rol als poortwachter naar behoren kan
vervullen. Dit heeft als beleidsimplicatie dat in voorlichtingscampagnes aan patiënten met een
verhoogd risico op een myocardinfarct benadrukt dient te worden dat de acute klachten duidelijk en
vlot aan de huisarts omschreven dienen te worden. Ook kan de huisarts of de specialist zelf
patiënten met een verhoogd risico op een myocardinfarct informeren over het belang van een
duidelijke en vlotte omschrijving van de klachten.

In vergelijking met de eigen huisarts legt de waarnemer sneller een visite af en besluiten
vlotter tot opname. Klaarblijkelijk neigt de waarnemer tot reductie van onzekerheid omtrent de aard
van de klachten dan de eigen huisarts. Ook is het mogelijk dat de waarnemend huisarts tijdens zijn
dienstperiode meer spoedeisende gevallen ziet in vergelijking tot de huisarts gedurende een
normale dienst. De waarnemer kan dan eerder geneigd zijn om tot het insturen van een patiënt te
besluiten.

Om vroegtijdige herkenning te bevorderen, is het gewenst dat er bij patiënten met minder
specifieke klachten ook een ECG wordt gemaakt om het diagnostisch instrumentarium van de
huisarts te verbreden. Het ECG kan door het ambulancepersoneel worden gemaakt op de locatie
waar de patiënt zich bevindt.11 Diagnostiek op een huisartsenlaboratorium gaat gepaard met een
relatief grote vertraging.

De resultaten van dit onderzoek zijn ook besproken met de leden van de District Huisartsen
Vereniging in Rotterdam. De huisartsen deden de suggestie dat de snelheid van de pre-hospitale
diagnostiek bevorderd kan worden indien de huisarts de mogelijkheid krijgt om bij vertrek naar de
patiënt alvast de ambulance te waarschuwen. Onder de huidige omstandigheden kan de huisarts
pas een ambulance waarschuwen nadat hij de patiënt gezien heeft. Deze suggestie wordt
momenteel in overleg met alle betrokken partijen (huisartsen, ambulancediensten, CPA in onze
regio geconcretiseerd.
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Samenvatting
Doel. Beschrijven van pre-hospitale behandelvertraging bij patiënten met een acuut hartinfarct in
Groningen, een regio met hoge sterfte door coronaire hartziekten (CHZ), en Rotterdam, een regio
met een lage CHZ-sterfte.
Opzet. Vergelijking van pre-hospitale behandelvertraging van patiënten met een acuut
myocardinfarct (AMI) in Rotterdam in 1990-1991 versus 1993-1995; daarnaast tussen Groningen
en Rotterdam (1993-1995). Per regio deelname door 3 ziekenhuizen (1 academisch, 2 regionale
ziekenhuizen). Tevens werd de vertragingstijd bij overleden AMI-patiënten nagegaan.
Methode. Gestructureerd interview bij gehospitaliseerde AMI-patiënten (n=924) of bij directe
nabestaanden in geval van overlijden (n=40).
Uitkomstmaten. Mediane patiënt-, huisarts- en ambulancevertraging.
Resultaten. De totale prehospitale vertraging voor alle gehospitaliseerde patiënten gecombineerd
was 2,5 uur (5-95-percentiel: 50 minuten tot 36 uur). De patiëntvertraging in Groningen (30 minuten)
was korter dan in Rotterdam (48 minuten). Ook de mediane huisartsvertraging was korter in
Groningen dan in Rotterdam (36 versus 72 minuten). In Rotterdam nam tussen 1990-1991 en
1993-1995 de mediane huisartsvertraging af met 24 minuten. Ambulancevertraging bedroeg 30
minuten in Rotterdam en 36 minuten in Groningen. De totale pre-hospitale vertraging van
zelfverwezen patiënten was 32-78 minuten korter dan bij patiënten die via een huisarts werden
opgenomen.
Conclusie. Door snellere besluitvorming van huisartsen nam de prehospitale vertraging in
Rotterdam tussen 1990-91 en 1993-95 af. Mogelijk heeft aandacht voor het onderwerp
huisartsvertraging op nascholingsbijeenkomsten in Rotterdam bijgedragen aan de bekorting van
huisartsvertraging. De kortere  prehospitale behandelvertraging in Groningen is niet in
overeenstemming met de hoge CHZ-sterfte in deze regio en maakt aannemelijk dat relatief veel
AMI-patiënten thuis of voor aankomst in het ziekenhuis overlijden.
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REGIONALE VERSCHILLEN IN DE TIJD TOT ZIEKENHUISOPNAME BIJ
PATIËNTEN MET EEN ACUUT HARTINFARCT IN DE PERIODE 1990-
1995
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INLEIDING

De sterfte door coronaire hartziekten (CHZ) in Nederland is in de aflopen 25 jaar met een derde ge-
daald.1 Primaire preventie, zoals afname van het rookgedrag en daling van serumcholesterol door
betere voedingsgewoonten, heeft geleid tot een lagere incidentie van het acute myocardinfarct (AMI).2

Verbeterde behandeling van CHZ (trombocyten aggregatieremmers, anti-hypertensiva, coronaire
bypasschirurgie, trombolytische behandeling) heeft eveneens een belangrijke bijdrage geleverd aan
de afname van sterfte. De CHZ-sterftedaling kan voor de helft verklaard worden door de invloed van
primaire preventie en voor de andere helft door betere behandeling.3 4 5 Door zo tijdig mogelijke
diagnostiek en behandeling (trombolitica, aspirine, heparine, vaatverwijding, betablokkers) wordt de
infarctgrootte beperkt en kunnen complicaties van AMI worden voorkomen. Fibrinolytische
behandeling dient binnen 12 uur na aanvang van klachten te beginnen. Het gunstige effect van
trombolyse is substantieel hoger bij infarctpatiënten die zijn behandeld binnen één uur.6 De
implicatie is dat zowel vroegtijdige herkenning van infarctsymptomen door patiënt en huisarts, en
een snelle beslissing om behandeling te starten van groot belang zijn om CHZ-mortaliteit te
verminderen.

In Nederland bestaan regionale verschillen in CHZ-sterfte die geassocieerd worden met de
prevalentie van CHZ-risicofactoren.7 8 Het is mogelijk dat verschillen in de ‘case-fatality-rate’ (CFR)
bij een hartinfarct ook van invloed zijn op regionale CHZ-sterfteverschillen. Een langer tijdsinterval
tussen begin van klachten bij AMI en begin van behandeling verhoogt de sterftekans.6  In Groningen
is de gestandaardiseerde CHZ-sterfteratio 17% hoger dan het landelijk gemiddelde en in Rotterdam
5% lager.9 Het doel van dit artikel is om na te gaan of er verschillen zijn in prehospitale
behandelvertraging bij AMI-patiënten waarmee een gedeeltelijke verklaring voor het voornoemde
sterfteverschil tussen Groningen en Rotterdam gegeven zou kunnen worden.

METHODE
Prehospitale behandelvertraging is gedefinieerd als de tijd die verstrijkt tussen aanvang van
symptomen en aankomst in het ziekenhuis. Er kan een onderverdeling gemaakt worden in patiënt-,
huisarts- en ambulancevertraging. Patiëntvertraging is afgebakend als het interval tussen aanvang
van klachten en de hulpvraag aan de huisarts door patiënt of iemand anders. Huisartsvertraging is
de tijd die verstrijkt tussen de hulpvraag en de beslissing van de huisarts tot ziekenhuisopname.
Huisartsvertraging wordt verdeeld in aanrijdtijd en besluitvormingstijd van de huisarts.
Ambulancevertraging is de tijd tussen de vraag om transport en aankomst van patiënt in het
ziekenhuis. Ziekenhuisvertraging is de tijd tussen aankomst van de patiënt in het ziekenhuis en het 
begin van de behandeling. Onze gegevens hebben betrekking op 964 AMI-patiënten (waaronder 40
overleden patiënten). Bij alle vier deelonderzoeken in Rotterdam en Groningen werden dezelfde
gevalideerde meetinstrumenten gebruikt. In Rotterdam werd in 1990-91 een onderzoek uitgevoerd
naar behandelvertraging bij hartinfarctpatiënten.10 In 1993-95 werd een herhalingsonderzoek
uitgevoerd in Rotterdam en Groningen waarvan in dit artikel de resultaten beschreven worden. In
Rotterdam werden in het eerste onderzoek (1990-1991) en tweede onderzoek (1993-1995)
respectievelijk 300 en 224 achtereenvolgens opgenomen AMI-patiënten ingesloten. In het tweede
Rotterdamse onderzoek werden alleen via een huisarts doorverwezen AMI-patiënten ondervraagd
(en geen zelfverwezen patiënten omdat in die periode een parallelonderzoek werd uitgevoerd onder
van patiënten met verdenking, doch niet bevestigd AMI). Ná het eerste Rotterdamse onderzoek
werden de resultaten in nascholingsbijeenkomsten voor huisartsen besproken. Daarbij werd
specifieke aandacht gegeven aan achtergronden van huisartsvertraging en handelswijzen om dit te
bekorten. In Groningen (1993-1995) werd een derde onderzoek uitgevoerd waarbij 400
achtereenvolgens opgenomen AMI-patiënten werden ingesloten. Alleen in Groningen (1994-1995)
werden daarnaast ook gegevens van 40 overleden AMI-patiënten verzameld (waarvan 29 patiënten
buiten het ziekenhuis overleden). Deze 40 patiënten kwamen in beeld na een hulpvraag aan de
Centrale Post Ambulancevervoer en nadat AMI als onderliggende doodsoorzaak op het
doodsoorzakenformulier was ingevuld. De betrokken huisarts en eerstegraads familieleden van de
overledenen patiënten werden ondervraagd. Omdat in het verleden trombolyse niet werd toegepast
bij personen ouder dan 74 jaar werd een leeftijd van 75 jaar en ouder als exclusiecriterium
gehanteerd. De methode van AMI-diagnose, patiëntinclusie en verificatie van geregistreerde
vertragingstijden zijn elders beschreven.10 11 Patiënten werden, binnen een week na het ontstaan
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van klachten, ondervraagd door een getrainde onderzoeker. Via anamnese en patiëntendossier
werden gestructureerde gegevens vastgelegd over de medische voorgeschiedenis. CHZ werd
gebaseerd op één of meer van de volgende condities: langer bestaande angina pectoris, een
coronaire angiografie, een doorgemaakt myocardinfarct, omleidingsoperatie voor coronairarterie of
trombolyse. Zowel in Rotterdam als Groningen waren een universiteitsziekenhuis en twee regionale
ziekenhuizen betrokken bij het onderzoek.
Statistische analyse: vanwege de scheve verdeling van vertragingstijden geven gemiddelde
waarden een sterk vertekend beeld. Daarom zijn mediane waarden gebruikt. De vertragingstijden
werden geanalyseerd via een verdelingvrije techniek met de Mann-Whitney-U-test. Voor
categorische variabelen werden chi-kwadraattoetsen gebruikt.

RESULTATEN
Er werden in totaal 924 achtereenvolgens in een ziekenhuis opgenomen AMI-patiënten
ondervraagd. De gemiddelde leeftijd en het geslacht van de ingesloten patiënten waren
vergelijkbaar tussen regio's (tabel 7.1). Ruim driekwart van de AMI-patiënten was man. In
Rotterdam had een derde van de deelnemers een CHZ-voorgeschiedenis vergeleken met een vijfde
in Groningen (p<0.0001). Een voorgeschiedenis met AMI kwam meer voor in Rotterdam (16%)
vergeleken met Groningen (12,5%) maar dit verschil was niet statistisch significant. Een grote
meerderheid van de patiënten (89%) consulteerde een huisarts voorafgaande aan de opname.
Patiënten met een AMI in de voorgeschiedenis maakten vaker gebruik van zelfverwijzing zonder
een huisarts te raadplegen (15% versus 12%; niet significant).

Tabel 7.1. Kenmerken van patiënten en type verwijzing naar ziekenhuis en overleden patiënten
Rotterdam

1990-1991

(n=300)

Rotterdam

1993-1995

(n=224)

Groningen

1993-1995

(n=400)

Groningen

1994-1995

(n=40 overleden)

Leeftijd (gemiddelde in jaren) 58,1 60,2 58,9 62,9

Geslacht (man) 79% (n=237) 77% (n=172) 78% (n=312) 75% (n=30)

Hartinfarct in voorgeschiedenis 16% (n=48) # 13% (n=50) 35% (n=14)

CHZ in anamnese 34% (n=102) # 20% (n=80) #

Type verwijzing naar ziekenhuis

- eigen huisarts 37% 46% (n=104) 41% (n=165) 22% (n=9)

- waarnemend huisarts 48% 54% (n=120) 47% (n=189) 35% (n=14)

- zelfverwijzing (1-1-2) 15% # 12% (n=46) 43% (n=17)

# In de periode 1993-1995 werden Rotterdam 500 patiënten, die een huisarts raadpleegden vanwege een
vermoeden op hartinfarct, ondervraagd. Daarvan werden 224 bevestigde AMI-gevallen ingesloten en gegevens
van 276 niet bevestigde hartinfarcten gebruikt voor ander onderzoek. Het Rotterdamse onderzoeksprotocol
richtte zich in 1993-1995 vooral op arts-patiënt-communicatie. Cardiale voorgeschiedenis werd voor deze groep
niet nagetrokken en daarom in Rotterdam in deze periode ook geen zelfverwezen patiënten ingesloten.
* Coronaire hartziekte (CHZ) was gebaseerd op: angina pectoris, AMI in voorgeschiedenis,
coronairangiografie, coronaire omleidingsoperatie, trombolytische  behandeling.

Vertragingstijden
De mediane prehospitale vertragingstijd voor alle gehospitaliseerde patiënten samen was 2,5 uur
(5-95-percentiel: 50 minuten tot 36 uur). De cumulatieve percentages van aankomst in het
ziekenhuis na 1, 2, 3, 4, 5 en 6 uur waren respectievelijk 11%, 42%, 58%, 67%, 71% en 73%
respectievelijk. De helft van de patiënten schakelde binnen een half uur na het begin van klachten
medische hulp in (5-95-percentiel: 5 minuten - 14 uur). De mediane vertragingstijden voor huisarts
en ambulance waren respectievelijk 1 uur (5-95-percentiel: 12 minuten - 25 uur) en 30 minuten (5-
95-percentiel: 14-55 minuten).
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Tabel 7.2. Vertragingstijden van hartinfarctpatiënten die via een huisarts werden opgenomen in een
 ziekenhuis per regio en per tijdsperiode (mediane waarden in minuten)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rotterdam Rotterdam Groningen Totaal
1990-91 1993-1995 1993-1995 1990-1995
(n=257) p- (n=224) p- (n=354) (n=835)

waarde waarde  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patiëntvertraging 45 n.s. 45 * 30 30
Huisartsvertraging 95 * 72 *** 38 60
- huisarts naar patiënt 11 n.s. 12 n.s. 11 11
- besluitvorming huisarts 81 *** 54 *** 24 45
Ambulancevertraging 30 * 30 *** 35 30
- aanrijdtijd ambulance 10 **. 10 n.s.   9 10
- patiënt naar ziekenhuis 15 ** 20 *** 27 20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#

p-waarde Mann-Whitney U test :  n.s.= niet significant  * ≤≤  0,05; ** ≤ 0,01;  *** ≤ 0,001

De huisartsen hadden mediaan 11 en de ambulances 10 minuten nodig om bij de patiënt te
arriveren. De besluitvormingstijd van de huisarts vertegenwoordigde de grootste component van
prehospitale vertraging, mediaan 45 minuten (5-95-percentiel: 2 minuten - 24 uur). Redenen voor
lange huisartsvertraging waren vaag omschreven klachten, herbeoordelen van een patiënt en
ontbreken van prehospitale diagnostische mogelijkheden. Patiënten die zich zonder bemiddeling
van een huisarts meldden in het ziekenhuis (zelfverwezen patiënten) arriveerden respectievelijk 32
(Groningen) en 78 minuten (Rotterdam) sneller in het ziekenhuis (figuur 7.1). Zelfverwezen
patiënten hadden een kortere patiëntvertraging.
Het ontbreken van huisartsvertraging droeg het meeste bij aan de kortere prehospitale vertraging.

De huisartsvertraging
in Rotterdam
verminderde in de
periode 1993-1995
significant met 23
minuten  in vergelijking
met 1990-1991. Vooral
de mediane beslistijd
van de huisarts
verminderde met 27
minuten (tabel 7.2;
p<0,001). De
patiëntvertraging was
15 minuten korter in
Groningen. De
huisartsvertraging was
34 minuten korter in
Groningen. Dit werd
voornamelijk verklaard
door een kortere
besluitvormingstijd van
de huisarts in

Groningen. Door langere afstanden tussen huis en ziekenhuis in plattelandsgebieden was de
mediane ambulancevertraging 7-12 minuten langer in Groningen.

Figuur 7.1 Prehospitale vertragingstijden per regio en 
tijdsperiode (mediane tijd in minuten)
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Behandelvertraging overleden patiënten
De overleden AMI-patiënten in Groningen hadden significant vaker een AMI-voorgeschiedenis (t.o.v.
Groningen p=0.002; Rotterdam p=0,02). #Bij de overleden patiënten werd significant vaker, zonder
tussenkomst van een huisarts, een ambulance ingeschakeld (43%; p=0.0001) Dit kwam door
alarmsymptomen, zoals plotseling onwel worden, bij de helft van de overleden patiënten. Bij de
overledenen AMI-patiënten zijn twee subgroepen te onderscheiden: 21 overledenen met lange
patiëntvertraging (60 minuten mediaan) en 19 overleden met vrijwel acute cardiale dood. De 60
minuten patiëntvertraging van de 21 niet acuut overleden patiënten was 30 minuten langer dan de
Groningse AMI-patiënten die het AMI overleefden (p=0,001).

DISCUSSIE
De mediane prehospitale vertraging van 2,5 uur van de gehospitaliseerde patiënt met AMI uit dit
onderzoek is vergelijkbaar met Engeland waar men een soortgelijke verwijsstructuur heeft als in
Nederland.12 13 Opvallend is de afname van de huisartsvertraging in Rotterdam. Het is zeer goed
mogelijk dat de bespreking van huisartsvertraging op nascholingsbijeenkomsten voor huisartsen in
die regio in 1992 en publicatie van de onderzoeksgegevens in het Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde in 1993 hebben bijgedragen aan bekorting van de huisartsvertraging.10 Op deze
nascholingsbijeenkomsten zijn maatregelen bediscussieerd om de besluittijd bij verdenking op AMI
te bekorten. Ook al werd in Groningen aan dit onderwerp in die periode geen expliciete aandacht
werd besteed, toch bleken huisartsen in Groningen twee keer zo snel het besluit te nemen om AMI-
patiënten in te sturen. In 1992 werden alle Groningse huisartsen door de GGD geïnformeerd over
de regionale CHZ-oversterfte (17% boven het landelijk gemiddelde). Een mogelijke vertekening door
verschillende werkwijze bij registratie van doodsoorzaken door Groningse artsen speelt geen rol bij
de CHZ-oversterfte.14 Bij de duidelijk kortere prehospitale vertraging van gehospitaliseerde AMI-
patiënten in Groningen past een lagere sterftekans. Daarom lijkt de Groningse CHZ-oversterfte
meer te passen in een patroon van een hoge CHZ-incidentie en/of een hogere sterftekans per geval
(thuis of na opname in een ziekenhuis). De oversterfte kan ook verklaard worden door een hogere
prevalentie van CHZ-risifactoren die zich manifesteert in een hogere incidentie van hartinfarcten.2  8

Hoewel de subgroep overleden Groningse patiënten niet representatief is voor alle overleden
AMI-patiënten kunnen de gegevens met betrekking tot behandelvertraging wel indicatief zijn. Bijna
de helft van deze patiënten overleed plotseling. Dit beeld wordt bevestigd in onderzoek dat op
populatieniveau werd uitgevoerd.15 Ongeveer de helft van alle fatale hartinfarcten treden plotseling
op binnen 1 uur na aanvang van symptomen. Naar schatting 70% van de totale cardiale
sterftegevallen buiten het ziekenhuis heeft zo snel plaats (binnen 15 minuten na aanvang
symptomen) dat behandeling een probleem vormt..16 Reanimatie door omstanders en snelle
alarmering is in zulke gevallen aangewezen. Bevolkingsonderzoek bevestigt dat het merendeel van
de cardiovasculaire sterfte (71%) buiten het ziekenhuis optreedt..17 18 Uit registratiegegevens van het
Centraal Bureau voor de Statistiek bleek dat in Groningen een hoger percentage thuis aan CHZ
stierf.8 Dit maakt aannemelijk dat de Groningse AMI-patiënten, die in een ziekenhuis opgenomen
werden, een geselecteerde subgroep vormden, gekenmerkt door een grotere besluitvaardigheid.
Ook het lagere percentage personen met een AMI-voorgeschiedenis in Groningen past in dit beeld.
Dit suggereert dat de ‘case-fatality-rate’ na AMI in Groningen hoger is door hogere sterfte onder
patiënten die niet of te laat medische hulp inschakelen. Meer dan de helft van de overleden
personen in Groningen hadden een relatief lange mediane patiëntvertraging (60 minuten). Dit doet
vermoeden dat deze personen de ernst van hun klachten hebben onderschat. Alleen met een
populatieonderzoek kan bepaald worden of dit ook geldt voor patiënten die thuis overleden aan een
hartinfarct en die geen ambulancehulp inschakelden. De meest kritische factor voor tijdige
inschakeling van professionele hulp is dat patiënten (of omstanders) onderkennen dat symptomen
een cardiale oorsprong hebben.19 Ook wij vonden een verband tussen langere vertragingstijden en
het toeschrijven van symptomen aan een niet cardiale oorsprong.20

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de significante afname van CHZ-sterfte in de westerse landen
sterk gerelateerd is aan een afname van overlijden buiten het ziekenhuis.21 De 'case fatality rate' op
28 dagen na AMI is bij onderzoeken op populatieniveau hoger (namelijk 49%-54%) dan in
ziekenhuisstudies (waar de AMI-sterftekans 8-12% is). Uit de recent gepubliceerde 10-jaars follow-
up van de multinationale MONICA studie blijkt dat de afname van CHZ-sterfte voor tweederde
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herleidbaar is tot afname in het aantal hartaanvallen en voor een derde doordat hartaanvallen
minder dodelijk zijn.22 De afname van de AMI-sterfte in het ziekenhuis overtrof de daling in sterfte
buiten het ziekenhuis.5 Omdat het merendeel van de CHZ-sterfte buiten het ziekenhuis plaatsvindt,
vaak bij personen zonder CHZ-voorgeschiedenis, blijft primaire preventie van CHZ, door het
terugdringen van bekende CHZ-risicofactoren, onverminderd van belang.

Hoe sneller een hartinfarct wordt behandelt, hoe meer myocardschade kan worden voorkomen
(‘time is tissue’). De meeste winst wordt gerealiseerd in het eerste uur (‘the golden hour’).6 Tegen
deze achtergrond bezien, dient bij een mediane pre-hospitale vertraging van 2,5 uur, zoals
beschreven in onze studie, gestreefd te worden naar een verdere bekorting van de
behandelvertraging. Verdere bekorting van behandelvertraging is haalbaar wanneer de
mogelijkheden tot zelfverwijzing worden verruimd. Als patiënten zelf een ambulance kunnen
waarschuwen valt in principe de factor huisartsvertraging weg (figuur 7.1). Een kortere prehospitale
vertraging bij ‘zelfverwijzing’ werd reeds aangetoond.23 In Engeland is, bij verdenking op een
hartinfarct, zelfverwijzing inmiddels een geaccepteerd beleid. Naast kortere vertraging is een
bijkomend voordeel van zelfverwijzing dat een ambulance sneller ter plaatse is waardoor een
betere prehospitale diagnostiek en behandeling mogelijk is. Een mogelijk nadeel van meer
zelfverwijzingen zal een hogere werkbelasting voor eerste hulpafdelingen kunnen zijn.12 Om de
mogelijke overbelasting van spoedopvang in ziekenhuizen te beperken zou zelfverwijzing beperkt
kunnen worden tot reeds gediagnostiseerde hartpatiënten en/of patiënten met meerdere CHZ-
risicofactoren. Het kortdurend beoordelen van patiënten verdacht van een hartinfarct kan efficiënt
gebeuren via gestructureerde protocollen in zogenaamde “eerste harthulp” observatie afdelingen
waarbij ziekenhuisopname op grond van risicostratificatie plaatsvindt..24

Ook kunnen ambulances, die zijn uitgerust met 12-afleidingen ECG en gecomputeriseerde
interpretatie, de huisarts ondersteunen bij de besluitvorming zonder de poortwachtersfunctie van de
huisarts aan te tasten.25  Tenslotte lijkt prehospitale trombolyse een goede mogelijkheid om
prehospitale behandelvertraging te bekorten. De haalbaarheid is inmiddels in veel studies
aangetoond maar een brede implementatie is helaas niet eenvoudig..26 27 28 29

Bij de huidige stand van zaken is de prehospitale vertraging relatief kort, vergeleken met de
ziekenhuisvertraging die ongeveer 1 tot 1,2 uur is.30 Zo lang pre-hospitale trombolyse nog niet overal
ingevoerd is, kan een verdere bekorting van de behandelvertraging gerealiseerd worden door een
meer efficiënte organisatie van trombolyse in ziekenhuizen.31 32

Samenvattend concluderen wij dat er aanwijzingen zijn dat de CHZ-oversterfte in Groningen zich
vooral buiten het ziekenhuis manifesteert en niet herleidbaar is tot behandelvertraging in de
hulpverleningsketen vóór ziekenhuisopname. Aan patiënten bekend met cardiovasculaire
risicofactoren dient geadviseerd te worden dat bij  mogelijke cardiale klachten snelle deskundige
hulp de voorkeur verdient boven afwachten.19 33
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HOOFDSTUK 8

HOE VAAK ADVISEREN HUISARTSEN OM NIET TE ROKEN

Samenvatting
Door het Groningse huisartsenpeilstation (elf huisartsen, ruim 25.000 patiënten) werden gedurende een jaar
gegevens verzameld over de rol van de huisarts bij (pogingen tot) stoppen met roken. Hetzelfde gebeurde in de
praktijk van één van de deelnemers aan het Regionaal Netwerk Groningen. Aan naar schatting 10 procent van
de rokers die contact hadden met de peilstation huisartsen, werd een expliciet stopadvies gegeven, terwijl de
RNG-huisarts bij 8 procent van de ziekteepisoden van rokers een stopadvies gaf. De meeste stopadviezen
werden gegeven in de leeftijdscategorie 30-39 jaar, hoewel de meeste rokers in de leeftijdscategorie van 20-29
jaar werden gevonden. De patiënten die een stopadvies kregen, bezochten de huisarts relatief vaak met
klachten van de tractus respiratorius. Gepleit wordt voor het vaker geven van een stopadvies, gevolgd door een
vorm van ondersteuning. Een gezondheidsenquête van de GGD leverde op, dat meer dan de helft van de rokers
zou willen stoppen met roken, maar niet weet hoe.

Gepubliceerd als:
Broer J*, Kuyvenhoven JV**, van der Werf GTH***, Heres JF****.
Hoe vaak adviseren huisartsen om niet te roken. Huisarts & Wetenschap 1992;35:472-474.

* GGD Groningen Stad en Ommelanden, sectie Epidemiologie.
** GGD Groningen Stad en Ommelanden (per 1998 GGD Den Haag).
*** Rijksuniversiteit Groningen, Regionaal Netwerk Groningen.
**** Regionaal Netwerk Groningen.
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Het aantal personen dat jaarlijks in Nederland overlijdt ten gevolge van tabaksrook wordt geschat op 24.000
(20% van de totale  sterfte), en de sterftekans voor rokers is 2x zo hoog als voor personen die nooit gerookt
hebben.1 Uit verschillende onderzoeken is inmiddels gebleken dat een eenvoudig stopadvies door de huisarts,
gevolgd door een vorm van ondersteuning, kan leiden tot een niet te verwaarlozen reductie van het aantal
rokers.2-11 In deze bijdrage wordt verslag uitgebracht van een onderzoek in Groningen en omgeving, met de
volgende vraagstelling:
• Wat is de prevalentie van rookgedrag in Groningen?
• Hoe vaak geven huisartsen een advies om het roken te staken?
• Wie neemt het initiatief tot dit gesprek, en wat is de aanleiding tot het stopadvies?
• Welke ondersteuning biedt de huisarts aan?

METHODE

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van drie bronnen. De eerste bron is een gezondheidsenquête van de
GGD in Groningen die in 1990 is georganiseerd. Daarin stonden vragen over rookgedrag en de bereidheid tot
stoppen met roken.12 De tweede bron is de registratie van het huisartsenpeilstation in Groningen en Omstreken.
In het jaar 1990 is het thema ‘advies tot stoppen-met-roken’ geregistreerd. Aan het huisartsenepeilstation wordt
deelgenomen door elf huisartsen in de gemeenten Groningen, Haren en Hoogezand. De peilstations hebben
een gezamenlijke praktijkpopulatie van 25.400 personen, van wie 79% ≥ 20 jaar. In 1990 registreerden de
deelnemende huisartsen bij alle consulten waarin stoppen met roken ter sprake kwam, persoonsgegevens,
aanleiding voor het stopadvies en vorm van aangeboden ondersteuning. De derde bron is het Regionaal Netwerk
Groningen (RNG). Het RNG is een continue episodegebonden morbiditeitsregistratie die gebruik maakt van de
International Classification of Primary Care. Een van de huisartsen die deelnam aan het huisartsenpeilstation in
Groningen is tevens deelnemer aan het RNG. De RNG-gegevens zijn afkomstig uit 1991. In verband met de
overgang op een geautomatiseerde praktijkadministratie werd in deze praktijk bovendien in 1990 een vragenlijst
toegestuurd aan alle patiënten; hierop stond ook een vraag over rookgedrag.

RESULTATEN

Prevalentie rookgedrag
De respons op de gezondheidsenquête bedroeg 68%; de respons op de enquête van de RNG-huisarts 69%.
Volgens de GGD-enquête wordt in Groningen en Omstreken gerookt door 39% van de bevolking ≥ 20 jaar.12 In
de RNG-enquête werd exact hetzelfde percentage gevonden. Het vergelijkbare landelijke percentage bedraagt
37%.13

Frequentie stopadvies
Extrapolatie van het in de GGD-enquête gevonden percentage van 39% naar de peilstation praktijken levert
7850 rokers op. Als we ervan uitgaan dat per jaar 70% van de praktijkpopulatie contact met de huisarts heeft,
betekent dit 5512 contacten met een rokende patiënt. Volgens de gegevens van de peilstations gaven de
deelnemende huisartsen in 1990 545 maal een advies tot stoppen met roken. Dat betekent dat tijdens 10
procent van de contacten met een roker een advies tot stoppen met roken is gegeven. Zo’n stopadvies werd in
tweederde van de gevallen gegeven aan iemand <50 jaar (figuur 8.1). Ruim de helft (55%) van de adviezen werd
aan mannen gegeven.

Figuur 8.1 Roken en stopadviezen naar leeftijd (percentages)
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In de RNG-praktijk had in 1991 71 procent van de rokende patiënten contact met de huisarts. Tijdens 8% van
de in totaal 2463 gepresenteerde ziekteepisoden van deze rokers werd het roken expliciet ter sprake gebracht.
Opvallend weinig adviezen werden gegeven in de leeftijdscategorie van 15-24 jaar en opvallen veel in de
leeftijdscategorie 65-74 jaar.

Aanleiding en initiatief
Uit tabel 8.1 blijkt dat stopadviezen in de peilstationpraktijken vooral werden gegeven aan patiënten die de
huisarts bezochten wegens aandoeningen van de tractus respiratorius. De huisarts nam in 62% van de gevallen
het initiatief, de patiënt in 13%; in de overige gevallen was de rubriek niet ingevuld.

Tabel 8.1. Stopadvies naar diagnose (kolompercentages)

Diagnose Peilstations*

 wel advies

(n=545)

RNG#

 wel advies

(n=199)

RNG#

geen advies

(n=14.641)

Tractus respiratorius 53% 25% 12%

Tractus circulatorius 20%   6%   4%

Tractus digestivus   7%   5%   5%

Overige klachten 20% 64% 79%

* contacten # episoden.

In de RNG-praktijk werd het roken expliciet ter sprake gebracht bij 20% van de rokers die naar hun huisarts
gingen wegens hartvaatziekten en luchtwegaandoeningen; dat gebeurde echter niet één keer bij de tien rokers
die hun huisarts consulteerden wegens angst voor hartvaatziekten. Verder werd bij slechts één van de 20
vrouwen die hun huisarts bezochten wegens zwangerschap of anticonceptie een stopadvies gegeven.

Aangeboden en gevraagde ondersteuning
In de helft van alle gevallen werd geen verdere ondersteuning gegeven na een stopadvies (tabel 8.2). Als wel
hulp werd geboden, was dat vaak een gesprek met de huisarts. Nicotine bevattende kauwgum werd vooral
voorgeschreven in gevallen waarin de patiënt het initiatief had genomen. Bij herhalingsadviezen (in 63% was
reeds eerder een advies gegeven) werd overigens vaker ondersteuning geboden. In 34% van de gevallen werd
een vervolgafspraak gemaakt.

Tabel 8.2. Type ondersteuning naar initiatiefnemer (percentages)

Huisarts

(n=285)

Patiënt

(n=62)

Totaal

(n=374)

Nicotine kauwgum 11% 55% 18%

Acupunctuur   1%   8%   2%

Cursus aanbod   8%   6%   8%

Gesprekken met huisarts 26% 10% 23%

Geen ondersteuning 55% 21% 49%
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DISCUSSIE

Volgens de uitkomsten van dit onderzoek gaf de huisarts in hooguit 10 procent van de gevallen een stopadvies
aan een roker met wie hij contact had gehad. De meeste stopadviezen werden gegeven aan 30-39 jarigen. De
meeste rokers werden echter gevonden in de leeftijdscategorie 20-29 jaar. Deze discrepantie is niet een gevolg
van een lagere of hogere contactfrequentie in deze leeftijdcategorieën. Daarnaast hebben wij de indruk dat het
roken van sigaretten in de praktijk vooral in verband wordt gebracht met luchtwegaandoeningen (longkanker en
CARA). en – ten onrechte – veel minder met hart- en vaatziekten. Uit de gezondheidsenquête van de GGD
blijkt dat meer dan de helft van de rokers zou willen stoppen met roken, maar niet weet hoe. Dit geldt in het
bijzonder voor de lagere sociaal-economische groepen, waar het percentage rokers bovendien hoger ligt. Het
herhalen van stopadviezen is essentieel, aangezien definitief succes vaak wordt vooraf gegaan door eerdere
serieuze, maar mislukte stoppogingen. 3 14 Uit vergelijkend onderzoek is verder gebleken dat huisartsen die een
gestructureerd ondersteuningsaanbod doen, een twee- tot driemaal hoger succespercentage hebben dan
huiartsen die alleen een eenmalig advies geven. 3 4 5 10

Het geven van een systematisch stopadvies door de huisarts bij iedere roker is in de praktijk waarschijnlijk niet
haalbaar. Wij willen ervoor pleiten om in ieder geval een stopadvies te geven aan zwangere vrouwen en aan
vrouwen die vanwege anticonceptie op het spreekuur komen. Daarnaast zou meer aandacht gegeven moeten
worden aan de groep rokers met problemen van de tractus circulatorius.

Dankwoord aan drs.R.J.A.Smith werkzaam bij het Registratie Netwerk Groningen (RNG) die gegevens heeft verstrekt
uit de geautomatiseerde episodegebonden continue morbiditeitsregistratie van de bij het RNG aangesloten huisarts.
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HOOFDSTUK 9

DE INVLOED VAN GROEPSGEWIJZE VOEDINGSVOORLICHTING
OP VOEDINGSGEWOONTEN EN HET SERUM TOTAAL CHOLESTEROL IN
PERSONEN MET EEN HOOG RISICO OP HARTVAATZIEKTEN

Samenvatting
Doel: in het kader van primaire preventie van hartvaatziekten (HVZ) bepalen wat de invloed is van intensieve
groepsvoorlichting over Mediterrane voeding versus een folder met de Richtlijnen Goede Voeding op het
voedingsgedrag en het serum totaalcholesterolgehalte op 16 en 52 weken ten opzichte van de nulmeting.
Studieontwerp: Prospectief quasi-experimenteel (voorlichting) en dubbelblind gerandomiseerd (margarine).
Interventies: Intensieve groepsvoorlichting over Mediterrane voeding (interventie groep) vergeleken met
gebruikelijke zorg door huisartsen bij personen met een verhoogd serum cholesterolgehalte (controlegroep).
Plaats: Oost-Groningen, een regio met een hoge sterfte aan coronaire hartziekten op populatieniveau.
Deelnemers: 266 personen met hypercholesterolemie die daarnaast minstens nog twee andere HVZ-
risicofactoren hebben.
Resultaten: Na 52 weken was de afname van de totale- en verzadigde vetconsumptie in de interventiegroep
groter dan in de controlegroep (netto verschillen tussen de twee groepen waren respectievelijk 1,8 en% en 1,1
en%; p<0,05). Conform de richtlijnen van Mediterrane voeding was er een grotere toename van vis, fruit, wit
vlees (kip) en brood in de interventiegroep dan in de controlegroep. In de interventie groep was ook een jaar na
het begin van het onderzoek de inname van vis (+100%), kip (+ 28%), en brood (+6%) significant hoger
(p<0,05). De intensieve voedingsvoorlichting leidde niet tot een significant hogere daling van het totaal serum
cholesterol (daling van 3% in de interventiegroep versus daling van 2% in controlegroep). Aanvankelijk daalde de
Body Mass Index meer in de interventie groep maar na een jaar was er, zowel in de interventie als in de
controlegroep, sprake van een toename in het lichaamsgewicht met 1%.
Conclusie: Ondanks een gunstige ontwikkeling in voedingsgewoonten in de interventiegroep in vergelijking tot
de controlegroep nam tijdens het eerste onderzoeksjaar het lichaamsgewicht toe en bleef de inname van totaal
vet en verzadigd vet nog steeds hoger dan de aanbevolen hoeveelheden volgens de Richtlijnen Goede Voeding.

Aangeboden voor publicatie aan Public Health Nutrition als:
Bemelmans WJE*, Broer J**, Vries J de***, Hulshof KFAM****, May JF*****, Meyboom-de Jong B*.
Impact of Mediterranean diet education versus posted leaflet on dietary habits and serum cholesterol in a high
risk population for cardiovascular disease.

* Rijksuniversiteit Groningen, disciplinegroep Huisartsengeneeskunde.
** Hulpverleningsdienst, GGD Groningen, sectie Beleid en Onderzoek Gezondheidszorg.
*** Landbouw Universiteit Wageningen, afdeling Humane Voeding en Epidemiologie.
**** TNO-Voeding, afdeling Consumentenstudies en Epidemiologie, Zeist.
***** Academisch Ziekenhuis Groningen, afdeling Cardiologie.
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Coronaire Hartziekten (CHZ) zijn de belangrijkste doodsoorzaak en veroorzaken een grote ziektelast in
Nederland. Negenendertig procent van alle doden worden veroorzaakt door hartvaatziekten (HVZ) en 39% van
de HVZ-mortaliteit is toe te schrijven aan CHZ.1 In Oost-Groningen waren in de periode 1989-1993 de voor
leeftijd gestandaardiseerde sterftecijfers voor alle doodsoorzaken, HVZ, CHZ en acuut myocardinfarct (AMI)
respectievelijk 6%, 12%, 28%, en 47% hoger dan het landelijk gemiddelde.2 3 4 5 In Oost-Groningen is de
werkloosheid hoog en het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking is 10% lager dan het landelijk
gemiddelde.6  Het merendeel van de HVZ-oversterfte in sociaal-economisch gedepriveerde groepen kan worden
toegeschreven aan de erkende risicofactoren voor HVZ.7 Twee representatieve onderzoeken onder de bevolking
(in 1994 en 1998) toonden aan dat er in Oost-Groningen sprake is van hogere prevalenties van roken (36%) en
overgewicht (43% met BMI>=25 kg/m2). De landelijke getallen zijn respectievelijk 34% en 40%.8

Mede vanwege de combinatie van een hoge HVZ-sterfte en een hoge prevalentie van roken en
overgewicht in Oost-Groningen werd steun gevraagd en verkregen voor een voedingsinterventiestudie
gecombineerd met gezondheidsbevorderende elementen gericht op personen met een hoog risico op het
ontstaan van HVZ. Dit primaire preventieproject draagt de naam MARGARIN-onderzoek hetgeen staat voor
Mediterrane Alpha linoleneenzuur Rijke Groningen voedingsAdvies en Risicofactoren INterventiestudie.

Dit Groningse onderzoek werd geïnspireerd door de Lyon Diet Heart Study (LDHS). Dit is een
prospectief onderzoek bij patiënten die een AMI hadden gehad. In dat onderzoek resulteerde
voedingsvoorlichting over een Mediterraan dieet en verstrekking van een alpha-linoleenzuur verrijkte margarine in
70% afname van cardiovasculaire gebeurtenissen (gedefinieerd als niet fatale AMI en cardiovasculaire dood).9

De LDHS onderzoekers concludeerden dat een Mediterraan alpha-linoleenzuur verrijkt dieet een betere
bescherming biedt tegen CHD dan het gebruikelijke dieet dat aan patiënten met CHZ wordt voorgeschreven.10

Deelnemers aan het MARGARIN-onderzoek kenmerken zich door hypercholesterolemie (6.0-8.0
mmol/l) en ten minste twee andere HVZ-risicofactoren. In tegenstelling tot de LDHS-studie kan in het
MARGARIN-onderzoek een onderscheid gemaakt worden tussen de effecten van intensieve voorlichting over
een Mediterraan dieet (enkel blind) en verstrekking van alpha-linoleenzuur verrijkte margarine (dubbel blind). De
intensieve Mediterrane voedingsvoorlichting wordt vergeleken met de gebruikelijke zorg die door huisartsen
wordt gegeven aan patiënten met een verhoogd cholesterolgehalte. Gebruikelijke zorg betekent het verstrekken
van een folder met de Richtlijnen Goede Voeding waarin gewezen wordt op het belang van een lage inname van
(verzadigd) vet. Implementatie van voedingsrichtlijnen door huisartsen is niet eenvoudig omdat zij slechts in
beperkte mate beschikken over de benodigde kennis en slechts weinig tijd tot hun beschikking hebben om
voedingsgedrag te beïnvloeden.11 12  Daarnaast is er tegenstrijdige informatie over de doelmatigheid van
individuele voedingsvoorlichting in relatie tot het verlagen van het serum cholesterolgehalte.13 14 15  Om die reden
kozen wij in het MARGARIN-onderzoek voor een groepsgerichte benadering in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Dit artikel beschrijft enkele kenmerken van de deelnemers en vergelijkt de inname van nutriënten en
voedingsmiddelen van deze hoog-risico populatie met gegevens uit de landelijke voedselconsumptiepeiling
(VCP) in 1997.16  Daarnaast onderzoeken wij of intensieve Mediterrane voedingsvoorlichting door een diëtist
effectiever is dan gebruikelijke zorg bij de beïnvloeding van voedingsgedrag en bij de verlaging van het serum
cholesterolgehalte.

MATERIAAL EN METHODEN
Studieontwerp en eindpunten
De groepen B2 en B3 (interventiegroep) ontvingen intensieve groepsvoorlichting over Mediterrane voeding, en de
groepen B1 en A (controlegroep) kregen gebruikelijke zorg (figuur 1). Binnen de interventie en controlegroep
was de toewijzing van de alpha-linoleenzuur verrijkte margarine dubbel-blind gerandomiseerd (subgroepen B1 en
B3). Om verspreiding van voedingskundige informatie naar de controlegroep te minimaliseren, werden de
deelnemers van de interventiegroep geworven in één gemeente (Winschoten) en de controlegroep in
omliggende gemeenten (o.a. Pekela en Scheemda). Vanwege de centrale ligging was de keuze van de
interventiegemeente niet gerandomiseerd (logistieke motieven). Het hele onderzoeksgebied is relatief
homogeen bezien van sociaal-economisch en cultureel perspectief. De margarine zal tot eind november 1999
worden verstrekt. De randomisatie procedure van de margarines werd uitgevoerd door het onafhankelijke Trial
Coordination Center. De Medisch Ethische Commissie van het Academisch Ziekenhuis Groningen heeft het
studieontwerp goedgekeurd.
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Figuur 9.1.Studieontwerp van het MARGARIN-onderzoek en aantal deelnemers per sub-groep.
Controlegemeente Interventiegemeente

        Onderzoeksconditie (subgroepen) Ù A B1 B2 B3

Mediterrane voedingsvoorlichting - - + +

Alphalinoleenzuur margarine (+) vs. Controle margarine (-) - + - +

Aantal deelnemers (N=262) 110 52 52 52

Primaire eindpunten van het onderzoek zijn nieuwe HVZ-gebeurtenissen en cardiovasculaire dood gemeten op 4
jaar na het begin van het onderzoek. Secondaire eindpunten zijn het niveau van cardiovasculaire risicofactoren,
het berekende risico op HVZ en CHZ-risico volgens de Framingham CHZ-risicofunctie, vetzuurprofielen van de
cholesterylester en in trombocyten, fibrinolytische en trombolytische parameters, en veranderingen in
voedingsgedrag.

Deelnemers en selectie
Inclusiecriteria waren een gemiddelde van twee bepalingen van het serum totaalcholesterol tussen 6 en 8
mmol/l, en tenminste twee van de volgende HVZ-risicofactoren: hoge bloeddruk (diastolisch >= 95 mm Hg en/of
systolisch >= 160 mm Hg of gebruik van anti-hypertensieve medicatie, BMI >= 27 kg/m2, roken, CHZ-diagnose,
of een eerstegraads familielid met HVZ vóór de leeftijd van 60 jaar. Exclusie criteria waren: leeftijd <30 of >70
jaar, diabetes mellitus, hypothyreoïdie en gebruik van trombocyten-aggregatieremmers, anti-coagulantia of
cholesterol verlagende geneesmiddelen.

Potentiële deelnemers met ten minste twee CHD risico factoren werden uitgenodigd voor het bepalen
van het totaal serum cholesterol. Drie benaderingswijzen werden ontwikkeld om potentiële deelnemers te
identificeren. Ten eerste werden alle inwoners van 30 jaar en ouder van de gemeenten Winschoten en
Scheemda schriftelijk uitgenodigd om deel te nemen aan een screeningsprogramma voor het opsporen van
hoge bloeddruk. Ten tweede werden de registratiesystemen van een huisarts en drie apotheken in deze
gemeenten gescreend op patiënten met anti-hypertensieve medicatie. In de derde plaats werd via Radio Noord
uitleg gegeven over het MARGARIN-onderzoek en werden potentiële deelnemers uitgenodigd om contact op te
nemen met de onderzoekers.

Ondertekende toestemmingsformulieren voor deelname werden verkregen van 282 personen. Voor de
nulmeting vielen 14 personen af vanwege diverse redenen (met name geen lange vragenlijsten willen invullen).
Twee personen werden buitengesloten vanwege diabetes mellitus die op de nulmeting werd ontdekt. Om
diverse redenen vielen voor het eerste vervolgonderzoek op 16 weken na de nulmeting (T16) drie personen uit,
en voor de nameting op 52 weken (T52) zes personen.

Nulmeting en vervolgmetingen
In november 1997 werd de nulmeting uitgevoerd, ‘s morgens vroeg na een nacht vasten. Alle deelnemers
werden binnen twee weken onderzocht in het Sint Lucasziekenhuis in Winschoten. Materiaal voor de volgende
bepalingen werd verzameld: serum totaalcholesterol, HDL-cholesterol, triglyceride, fibrinogeen, von Willibrand
factor, tPA-antigeen, en het vetzuurprofiel van de cholesterylester en de trombocytenmembraam. Op de
nulmeting werden daarnaast ook C-Reactief Proteïne (CRP), Thyroïd Stimulerend Hormoon (TSH), glucose, and
witte bloedcellen bepaald om onderliggende ziekten te kunnen opsporen. Een gestandaardiseerde gevalideerde
medische vragenlijst 17 werd gebruikt om de aanwezigheid van cardiovasculaire ziekten, familiegeschiedenis,
rookgewoonten, koffie- en theeconsumptie en lichaamsbeweging vast te leggen. Het lichaamsgewicht werd
bepaald zonder schoenen en zonder zware kleding. De bloeddruk werd in zittende houding protocollair
gemeten. De lengtemeting werd gedaan om T=16 weken. De deelnemers vulden een
voedselfrequentievragenlijst (VFV) in die drie weken voor de nulmeting was verstuurd. Vervolgonderzoeken zijn
gedaan na 16 weken (T=16) en na 52 weken (T=52), en zullen nog worden gedaan op T=104, T=156 en T=208
weken.

Het meten van de consumptie van voeding
De inname van voeding werd bepaald aan de hand van een door de respondent zelf in te vullen semi-
kwantitatieve voedselfrequentievragenlijst (VFV). De naam van deze VFV is VFV-ALA. De VFV-ALA stelt zich
onder andere tot doel om een accurate inname van alpha-linoleenzuur (ALA) en linolzuur te bepalen. De VFV-
ALA is gebaseerd op twee gevalideerde VFV’s die zich richten op de inname van totaal vet, vetzuren18, de
inname van anti-oxidanten en macronutriënten.19  Om de doelstellingen van de MARGARIN-studie te realiseren
werd, waar nodig, de samenstelling van product-items veranderd. De inname van beide vetzuren is gevalideerd
met de vetzuurprofielen van de cholesterylester (alpha-linoleenzuur: r=0,38; p<0,01; linolzuur: r=0,21; p<0,01)
(Bemelmans et al, aangeboden voor publicatie). De VFV-ALA is gevalideerd met een driedaagse 24-uurs dietary
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recall methode in een steekproef van 43 deelnemers aan het MARGARIN-onderzoek. De VFV-ALA geeft een
goede indruk van de inname van totaal energie, vetzuren, alcohol, en voedingsvezel. Pearson
correlatiecoefficiënten (n=43) tussen de VFV-ALA en de driedaagse 24-uur-recall methode waren: energie
inname (r=0,76), totaal vet als percentage van energie (r=0,66), verzadigd vet (=VV; r=0,51), enkelvoudig
onverzadigd vet (=EOV; r=0,52), meervoudig onverzadigd vet (=MOV; r=0,70), alcohol (r=0,72), en
voedingsvezel in gram/dag (r=0,74). Om gebruik van Mediterrane voeding te bepalen zijn relevante
voedingsmiddelen in de VFV-ALA opgenomen.

De VFV-ALA omvat 165 voedingsitems, plus 12 vragen over de hoeveelheid toegevoegd vet en 10
vragen om een goede inschatting van portiegrootte te maken. De frequentie van consumptie van ieder item
wordt per dag, week of maand gerapporteerd. Gemiddelde portiegroottes zijn opgenomen in de vragenlijst. In
totaal doen 650 voedingsmiddelen mee aan de totstandkoming van de 165 items. De gewogen samenstelling
van de items is gebaseerd op de landelijke VCP.20  De vragenlijsten werden gecontroleerd op volledigheid en
accuraatheid, en indien nodig werd contact gelegd met de deelnemer om opheldering te vragen. De
nutriëntensamenstelling van de voedingsmiddelen werd verkregen uit de NEVO-1996-1-tabel.21  Gegevens over
het gehalte aan alpha-linoleenzuur werden verkregen uit een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieuhygiëne22, van de NEVO-stichting, en van analyses van de afdeling Humane Voeding en
Epidemiologie van de Landbouwuniversiteit in Wageningen (LUW).23 Voor voedingsmiddelen waarover geen
informatie met betrekking tot de alpha-linoleenzuur samenstelling beschikbaar was is een schatting gemaakt
op basis van vergelijkbare voedingsmiddelen. De vragenlijsten zijn verwerkt met het voedingskundige software
programma KOMEET. Deze software is ontwikkeld door de afdeling Humane Voeding en Epidemiologie van de
LUW. Datainvoer werd dubbel gecontroleerd.

Voedingsvoorlichting
De controlegroep ontving gebruikelijke zorg in de vorm van een folder met de Richtlijnen Goede Voeding. Het
Mediterrane voedingsadvies over het eten van groenten en vis is twee keer zo hoog in vergelijking met de
Richtlijnen Goede Voeding. De interventiegroep was onderverdeeld in subgroepen van 10 personen. Deelnemers
en hun partners werden uitgenodigd voor drie bijeenkomsten van ieder 2 uur. De bijeenkomsten werden
georganiseerd in februari en maart 1998, vóór de eerste nameting (T16). De gedetailleerde inhoud van het
voorlichtingsprogramma wordt in hoofdstuk 10 beschreven. Kort samengevat was het doel van de eerste
bijeenkomst om bewustwording van HVZ-risicofactoren te vergroten en om kennis van Mediterrane voeding te
vergroten. Concrete voedingsrichtlijnen werden toegelicht: iedere dag 5-7 sneetjes volkoren brood, 400 gram
groenten, 2 stuks fruit, twee keer per week vis bij de hoofdmaaltijd, minder rood vlees, minder vette kaas,
minder eieren. In geval men reeds een regelmatige alcoholgebruiker was, werden één of twee alcohol
consumpties per dag aanbevolen. Omdat de Mediterrane voeding, zoals omschreven in de LDHS, in vergelijking
met de Nederlandse voedingsrichtlijnen relatief weinig calcium bevat, werden aanvullend twee tot drie
consumpties met magere zuivelproducten aanbevolen. Daarnaast werd het gebruik van de beide
dieetmargarines aanbevolen. Verder werd het gebruik van alpha-linoleenzuurrijke producten gestimuleerd. De
tweede bijeenkomst beoogde een positieve attitude over Mediterrane voeding te bewerkstelligen. In de derde
bijeenkomst werd aandacht besteed aan vaardigheden bij het samenstellen van Mediterrane voeding. Vier
boekjes met kernachtige informatie over de behandelde onderwerpen werden na deze bijeenkomsten uitgereikt
aan de deelnemers (en nagestuurd naar afwezige personen uit de interventiegroep).

Tijdens de derde bijeenkomst werd een korte vragenlijst over consumptiefrequentie van Mediterrane
producten ingevuld. De resultaten werden gebruikt om de deelnemers op individueel niveau terugkoppeling te
geven over hoe ze zich aan de Mediterrane richtlijnen hielden. Vanwege het advies om twee keer per week vis
te eten bij de hoofdmaaltijd, hetgeen duidelijk hoger is dan de landelijke richtlijn, werd hieraan extra aandacht
besteed. Dit gebeurde in september 1998, als bekrachtiging, in de vorm van een handzaam boekje over diverse
aspecten van visconsumptie.

Laboratoriumbepalingen
Het serum totaal- en HDL-cholesterol en triglyceriden werden bepaald met enzymatische methoden op een
Vitros 950 (Ortho-Clinical Diagnostics, Rochester NY, USA). HDL-cholesterol werd geïsoleerd door precipitatie
van LDL en VLDL met dextraansulfaat en magnesiumchloride. De plasmacholesterylester (CE)
vetzuursamenstelling werd bepaald met een voorheen beschreven methode.24  In het kort, totale lipiden werden
geïsoleerd uit plasma door extractie met organisch oplosmiddel. De CE werd geïsoleerd door solide fase-
extractie met een aminopropyl-silica kolom en omgezet in methylesters door transmethylatie. De methylesters
werden geïsoleerd door extractie met organisch oplosmiddel en geïnjecteerd in een gaschromatograaf met
vlamionisatie-detectie. Piekgebieden werden opgemeten en omgezet in mol/100 mol vetzuur.
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Statistische analyse
Gemiddelden en standaarddeviaties werden berekend met het statistische software pakket SPSS 6.0.25 
Verschillen tussen de interventie en controlegroep werden getest op significantie (p<0,05) met ongepaarde
Student’s t-test (continue variabelen) of P2 (categorische variabelen). Verschillen in inname van voeding tussen
interventie en controlegroep werden getest op significantie met de Mann-Whitney-U test. Verschillen tussen
metingen in de tijd werden gedaan met gepaarde Student’s t-test (bij normale verdeling) of Wilcoxon matched-
pairs signed-ranks test. In tabel 9.4 en 9.5 werden alleen personen met meetuitkomsten op alle drie tijdstippen
meegenomen. Pearson en Spearman correlatiecoëfficienten werden berekend om associaties tussen
variabelen te bepalen.

RESULTATEN
De nulmeting
In de controlegroep werden meer mannen (49%) ingesloten dan in de interventiegroep (37%) (p<0.05). Waar
nodig zijn de resultaten gestratificeerd voor geslacht. Vrouwen in de interventiegroep hadden een hogere serum
triglyceriden concentratie (2,0 ± 0,9 mmol/l) dan vrouwen in de controlegroep (1,7 ± 0,8). Verder werden geen
verschillen tussen HVZ-risicofactoren tussen interventie- en controlegroep gevonden (tabel 9.1). De gemiddelde
BMI in de hele onderzoekspopulatie was hoog (29,8 kg/m2). Een BMI van 30 of hoger duidt op vetzucht.26

Tabel 9.1: Nulmeting karakteristieken voor interventie- en controlegroep
Interventiegroep (n=103) controlegroep (n=163)

Parameter eenheid gemiddelde s.d. gemiddelde s.d.
Leeftijd jaar 55 (10) 54 (9)
Geslacht (man) % 37 49*
Serum totaalcholesterol mmol/l 6.8 (0.7) 6.7 (0.8)
HDL-cholesterol mmol/l 1.3 (0.4) 1.3 (0.4)
Triglyceride mmol/l 2.1 (1.0) 1.9 (1.0)
Systolische bloeddruk mmHg 146 (23) 144 (22)
Diastolische bloeddruk mmHg 88 (14) 86 (16)
Hypertensiea % 44 36
Body Mass Index (BMI) kg/m2 29.8 (3.9) 29.8 (4.8)
BMI > 30 kg/m2 % 46 39
Witte bloedcellen1 /nl 7.4 (2.1) 7.4 (2.1)
Framingham CHD risicoscore2 SBP

DBP
15.2
14.6

(8.5)
(8.6)

15.5
15.0

(9.5)
(9.8)

s.d. = standaarddeviatie; a systolische bloeddruk >=160 en/of diastolische bloeddruk >=95; *p<0.05.
1 interventiegroep n=102; controlegroep n=161; 2 gecalculeerd risico (%) op het ontwikkelen van CHD gedurende
volgende 10 jaar; SBP is risico gebaseerd op systolische bloeddruk, DBP= o.b.v. diastolische bloeddruk.

De inname van energie, vet, vetzuren, en voedingsvezel was vergelijkbaar tussen interventie- en controlegroep.
Vrouwen in de controlegroep gebruikten minder alcohol (1,2 ± 2,2 en%) dan in de interventiegroep (2,6± 4,3
en%) (zie tabel 9.2). Mannen in de controlegroep gebruikten meer vis (33 ± 43 gram/dag) dan die van de
interventiegroep (15 ± 15 gram/dag). In de interventiegroep gebruikten meer vrouwen regelmatig vis (92%) en
alcohol (86%) dan in de controlegroep (vis=82%; p<0,01; alcohol= 78%; p<0,05).
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Tabel 9.2: Inname nutriënten en voedingsproducten bij nulmeting naar onderzoeksconditie en geslacht
Interventiegroep Controlegroep

Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen

N 38 62 80 82

Nutriënten Gemiddelde (sd) gemiddelde (sd) gemiddelde (sd) Gemiddelde (sd)

Energie MJ/dag 11.6 (3,6) 9,0 (2,5) 12,1 (3,5) 8,6 (2,5)

Totaal vet % energie 38,0 (6,3) 37,3 (7,4) 39,0 (5,8) 37,4 (7,7)

  VV % energie 14,3 (3,2) 13,8 (2,9) 14,1 (3,3) 14,4 (3,6)

  EOV % energie 12,6 (2,4) 12,3 (2,8) 13,1 (2,6) 12,4 (2,9)

  MOV % energie 8,6 (2,1) 8,7 (3,0) 9,1 (2,5) 8,1 (3,0)

Alcohol % energie 4,4 (4,1) 2,6 (4,3) 4,0 (4,3) 1,2 (2,2)*

% alcoholgebruikers 95% 86% 94% 78%*

Voedingsvezel g/dag 28,6 (9,2) 25,2 (7,1) 30,8 (8,3) 24,5 (6,4)

Voedingsproducten
Vis g/dag 15 (15) 21 (22) 33 (43)* 17 (20)

% gebruikers van vis 79% 92% 84% 82%**

Rood vlees g/dag 100 (38) 89 (46) 104 (44) 88 (49)

Kip g/dag 10 (9) 11 (8) 12 (10) 12 (16)

Fruit g/dag 228 (187) 293 (170) 257 (173) 277 (172)

Groente g/dag 140 (60) 138 (54) 156 (85) 134 (51)

Brood g/dag 191 (114) 133 (43) 189 (71) 132 (44)
Verschil tussen interventie en controlegroep naar geslacht: *p<0,05 ** p<0,01; sd = standaarddeviatie.
Interventie = Mediterrane voedingsvoorlichting.
Controle = geen Mediterrane voedingsvoorlichting.
VV = verzadigd vet 
EOV = enkelvoudig onverzadigd vet
MOV = meervoudig onverzadigd vet.

Vergelijking van inname nutriënten op nulmeting met de gemiddelde Nederlandse
bevolking
Vergeleken met de Nederlandse voedselconsumptiepeiling (VCP)16  hadden de jongere mensen in de
onderzoekspopulatie (22-50 jaar) en de oudere mannen (leeftijd >50 jaar) een hogere inname van totaal vet. De
studiepopulatie kenmerkte zich door een hogere inname van MOV. Hoewel de totale energieinname hoger was,
was de inname van energie per kilogram lichaamsgewicht vergelijkbaar. De alcoholconsumptie in
energiepercentage was lager bij vrouwen in onze studiepopulatie. Ook was de inname van fruit bij de nulmeting
hoger dan in de VCP (tabel 9.3).
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Tabel 9.3 Inname voedingsmiddelen door deelnemers aan het MARGARIN-onderzoek bij nulmeting
vergeleken met Voedselconsumptiepeiling naar leeftijd en geslacht

MARGARIN

22- 50 jaar

VCP

22-50 jaar

Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen

N 50 48 1252 1472

Nutriënten eenheid Gemiddelde (sd) gemiddelde (sd) gemiddelde (sd) Gemiddelde (sd)

Energie MJ/d 13,4 (3,0) 9,6 (3,0) 11,2 (2,9) 8,5 (2,3)

Energie / kg kJ/kg 141 (38) 113 (39) 140 (41) 126 (41)

Totaal vet % energie 40,2 (6,3) 39,3 (7,9) 36,5 (6,5) 37,0 (6,8)

  VV % energie 14,9 (3,3) 15,0 (3,3) 14,2 (3,1) 14,6 (3,4)

  EOV % energie 13,8 (2,6) 13,5 (2,9) 12,9 (2,9) 13,2 (3,0)

  MOV % energie 8,9 (2,3) 8,3 (3,2) 6,9 (2,2) 6,8 (2,3)

Alcohol % energie 4,2 (4,5) 1,9 (2,8) 4,5 (5,8) 2,6 (4,8)

Voedingsvezel g/dag 31 (8) 24 (8) 24 (9) 20 (7)

Fruit g/dag 192 (175) 268 (195) 92 103

Groenten g/dag 155 (93) 128 (47) 129 127

MARGARIN

50 jaar en ouder

VCP

50 jaar en ouder

Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen

N 68 96 454 512

Nutriënten eenheid Gemiddelde (sd) gemiddelde (sd) gemiddelde sd) Gemiddelde (sd)

Energie MJ/d 10,9 (3,5) 8,4 (2,0) 10,4 (2,9) 7,8 (2,3)

Energie  kJ/kg 124 (40) 106 (31) 130 (37) 112 (38)

Totaal vet % energie 37,6 (5,4) 36,4 (7,1) 36,7 (6,3) 36,9 (7,3)

  VV % energie 13,7 (3,1) 13,7 (3,2) 14,5 (3,3) 14,8 (3,7)

  EOV % energie 12,3 (2,3) 11,8 (2,6) 12,7 (2,7) 12,8 (3,2)

  MOV % energie 9,0 (2,4) 8,4 (2,9) 7,1 (2,6) 6,8 (2,8)

Alcohol % energie 4,1 (4,1) 1,8 (3,6) 5,3 (5,9) 3,6 (5,3)

Voedingsvezel g/dag 30 (9) 25 (6) 25 (9) 21 (8)

Fruit g/dag 288 (169) 292      (157) 130 147

Groenten g/dag 148 (65) 140 (54) 169 163
VV=verzadigd vet EOV=enkelvoudig onverzadigd vet MOV=meervoudig onverzadigd vet.
VCP= voedselconsumptiepeiling.

Verandering in nutriëntinname en voedingsgewoonten gedurende het eerste jaar
Zestien weken na het begin van het onderzoek was de totale energieinname bij vrouwen gedaald (T0: 37,4 en%;
T16: 35,2 en%; p<0,05). Bij analyse na 52 weken (beide geslachten gecombineerd) daalde de inname van
totaal vet in de interventiegroep meer dan in de controlegroep (interventiegroep: -0.6 ± 6.2 en%; controlegroep 
+ 1.2 ± 5.6 en%; p<0.05). Na een jaar was ook de inname van verzadigd vet in de interventiegroep meer
gedaald dan in de controlegroep (interventiegroep: -2.0 ± 2.6 en%; controlegroep: -0.9 ± 2.8 en%; p<0.01). In
overeenstemming met de Mediterrane voedingsrichtlijnen was na 16 weken in de interventiegroep een
significante toename van consumptie van vis (+100%), groenten (+13%), brood (+6%), en kip (+31%) en een
afname van consumptie van rood vlees (-22%). Ook na een jaar werd in de interventiegroep een significante
toename van consumptie van vis (+100%), brood (+6%), en kip (+28%) geregistreerd. In tabel 9.4 staan de
nutriënten en voedingsmiddelen afzonderlijk per geslacht weergegeven.



76

Tabel 9.4: Nutriëntinname en consumptie van voedingsproducten op drie tijdstippen,
naar geslacht en onderzoeksconditie

Mannen Vrouwen

T0 T16 T52 T0 T16 T52

    Onderzoeks

    Conditie

gemiddelde

(s.d.)

gemiddelde

(s.d.)

gemiddelde

(s.d.)

gemiddelde

(s.d.)

gemiddelde

 (s.d.)

Gemiddelde

(s.d.)

Nutriënten

Energie Interventie 11,0 (3,5) 10,4 (3,0) 10,6 (3,1) 9,2 (2,3) 8,6a (1,8) 8,7 (2,0)

Controle 12,0 (3,5) 11,5 (3,2) 11,4 (2,7) 8,7 (2,5) 8,6 (2,0) 8,7 (2,7)

Totaal vet Interventie 37,3 (6,0) 36,2 (4,7) 37,9 (4,6) 37,4 (7,4) 35,2a (6,6) 36,2 (5,9)

Controle 38,9 (5,8) 40,0 (5,9) 40,6a (5,2) 37,1 (7,5) 37,0 (7,0) 37,7 (6,7)

VV Interventie 14,0 (2,8) 11,5a (2,3) 12,2a (1,7) 13,8 (3,0) 11,4a (2,7) 11,6a (2,3)

Controle 14,0 (3,1) 13,0a (2,2) 13,3a (2,0) 14,3 (3,6) 12,7a (2,6) 13,2a (2,7)

EOV Interventie 12,5 (2,4) 10,6a (1,6) 11,6b (2,1) 12,3 (2,8) 10,3a (2,0) 10,8ab (2,1)

Controle 13,1 (2,6) 12,2a (2,3) 12,2a (2,2) 12,2 (2,8) 11,1a (2,2) 11,3a (2,1)

MOV Interventie 8,5 (2,1) 12,4a (3,0) 12,1a (2,7) 8,8 (3,0) 11,8a (3,1) 12,0a (2,9)

Controle 9,2 (2,5) 12,8a (3,0) 13,1a (2,6) 8,1 (3,1) 11,3a (3,7) 11,3a (3,2)

Alcohol Interventie 4,4 (4,3) 3,6 (3,9) 2,8a (3,3) 2,5 (4,4) 2,2 (3,7) 1,6b (2,8)

Controle 4,1 (4,4) 4,3 (4,4) 4,1 (4,8) 1,3 (2,3) 1,1 (1,9) 1,2 (2,2)

Vezel Interventie 29 (9,1) 31 (9,6) 29 (8,4) 26 (6,7) 27 (6,7) 28a (6,5)

Controle 31 (8,5) 28a (8,9) 29 (8,5) 25 (6,3) 25 (6,0) 25 (6,4)

Producten

Brood Interventie 175 (75) 187a (69) 178 (68) 135 (43) 144 (44) 148a (52)

Controle 191 (74) 182 (72) 179 (73) 136 (45) 134 (39) 132 (48)

Groenten Interventie 148 (61) 163 (63) 144 (47) 141 (55) 166a (60) 152 (47)

Controle 156 (89) 145 (69) 149 (102) 133 (52) 156a (63) 145 (54)

Fruit Interventie 256 (195) 327a (176) 297 (170) 304 (171) 302 (134) 342b (180)

Controle 260 (176) 228 (186) 221 (163) 279 (172) 252 (167) 283 (175)

Vis Interventie 17 (16) 36a (23) 41a (39) 23 (23) 45a (29) 43a (30)

Controle 34 (45) 27 (22) 23 (21) 18 (21) 25a (26) 26 (30)

Kip Interventie 10 (7,6) 15a (14) 13 (11) 11 (8) 16a (12) 15a (11)

Controle 11 (9.7) 10 (10) 10 (11) 11 (13) 13 (11) 11 (9)

Interventie 98 (40) 87 (34) 103 (49) 92 (46) 72a (27) 76a (31)Rood

vlees Controle 105 (46) 102 (45) 92 (37) 90 (52) 83 (44) 81 (37)
Interventie = Mediterrane voedingsvoorlichting; Controle = geen Mediterrane voedingsvoorlichting.
VV = verzadigd vet; EOV = enkelvoudig onverzadigd vet; MOV = meervoudig onverzadigd vet;
T0=nulmeting; T16=nameting 16 weken; T52=nameting 52 weken.

Na een jaar was in de interventiegroep een grotere toename in de consumptie van fruit (+39 ± 213 g/dag ), vis
(+21± 31 g/dag), kip (+4± 10 g/dag ), en brood (+9 ± 59 g/dag ) dan in de controlegroep (fruit: -18 ± 159 g/dag ;
vis: -1 ± 36 g/dag ; kip: 0 ± 12 g/dag ; brood: -8 ±51 g/dag ; p<0.05). Er waren geen significante verschillen van
consumptie van groente of rood vlees. In de interventiegroep nam de consumptie van alcohol tijdens het eerste
jaar af (tabel 9.4). Bij de nulmeting gebruikten 24% van de mannen en 5% van de vrouwen ten minste drie
alcoholische consumpties per dag. Na een jaar waren de cijfers 5% van de mannen en 2% van de vrouwen. In
de controlegroep, gebruikten bij de nulmeting 27% van de mannen en 1% van de vrouwen ten minste drie
alcohol consumpties per dag, en na een jaar 20% van de mannen and 0% van de vrouwen.

Relatie visinname en vetzuursamenstelling van de cholesterylester
Vis is rijk aan de n-3 vetzuren eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA). Consumptie van n-3-
vetzuren met visproducten wordt weerspiegeld in de vetzuursamenstelling van de serum cholesterylester.27 Bij
de nulmeting waren in onze onderzoekspopulatie de Spearman correlatiecoefficiënten (p<0,01) tussen totale
inname van vis en de hoeveelheid EPA en DHA in de cholesterylester  0,41 en 0,36 (interventiegroep), en 0,34
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en 0,34 (controlegroep). In de interventiegroep waren de Pearson correlatiecoëfficienten tussen de verandering
in visconsumptie tussen T0 en T16 en de verandering in de hoeveelheid EPA en DHA in de cholesterylester
respectievelijk 0,22 en 0,30 (p<0,05).

Verandering in serum totaalcholesterol en BMI gedurende het eerste onderzoeksjaar
In de interventiegroep nam het serum totaalcholesterol na 16 weken af (-2%; p<0,05) en na 52 weken (-3%;
p<0,01) (T0: 6,76 mmol/l; T16: 6,63 mmol/l; T52: 6,57 mmol/l; n=94). Voor vrouwen was de afname 2%
(p<0,05; T16) en 4% (p<0,05; T52), en voor mannen was de afname 1% (n.s.; T16) en gelijk op T52 (tabel 9.5).
De afname in het serum cholesterolgehalte was meer uitgesproken in de groep die ten minste twee van de drie
voorlichtingsbijeenkomsten bijwoonden: voor vrouwen was de afname van het totaal cholesterolgehalte 3%
(p<0,05; T16) and 4% (p<0,05; T52), en voor mannen was de afname 3% (n.s.; T16) en 1% (n.s.; T52). In de
controlegroep nam het serum cholesterolgehalte na 16 weken af (-1%; n.s.) en na 52 weken (-2%; p<0,05) (T0:
6,59 mmol/l; T16: 6,55 mmol/l; T52: 6,47 mmol/l; n=146). Voor mannen was de afname 1% (n.s.; T16) en 2%
(n.s.; T52), en voor vrouwen was de afname 1% (n.s.; T16) en 2% (p<0,05; T52). Verschillen in verandering van
het serum totaalcholesterolgehalte tussen interventie- en controlegroep waren niet significant.

In de interventiegroep en bij mannen in de controlegroep nam de BMI gedurende het eerste jaar toe. Bij
de vrouwen van de controlegroep was geen significante verandering in BMI waarneembaar (tabel 9.5). In de
interventiegroep, was er nadat de gegevens voor beide geslachten waren gecombineerd een afname van -0.06 ±
0.6 kg/m2 tussen T0 en T16, en een toename van 0,35 ± 1,1 kg/m2 tussen T0 en T52. Voor de controlegroep
waren de cijfers +0,09 ± 0,9 kg/m2 (tussen T0 en T16) en +0,33 ± 1,2 (tussen T0 en T52). Het verschil in
verandering tussen T0 en T16 tussen interventie en controlegroep was significant.

Tabel 9.5: Serum totaalcholesterol en BMI op drie tijdstippen naar geslacht en onderzoeksconditie
Mannen T0 T16 T52

N gemiddelde (sd) gemiddelde (sd) Gemiddelde (sd)

Serum totaal

cholesterol (mmol/l) Interventie 34 6,55 (0,7) 6,47 (0,6) 6,55 (0,7)

Controle 70 6,59 (0,7) 6,55 (0,6) 6,48 (0,6)

Interventie 36 29,5 (2,7) 29,5 (2,8) 30,0 (3,0)abBody Mass Index

(kg/m2) Controle 73 28,7 (3,3) 28,8 (3,5)a 29,1 (3,4)ab

Vrouwen T0 T16 T52

N Gemiddelde (sd) gemiddelde (sd) Gemiddelde (sd)

Serum totaal

cholesterol (mmol/l) Interventie 60 6,87 (0,7) 6,71 (0,8)a 6,59 (0,8)a

Controle 76 6,60 (0,7) 6,55 (0,6) 6,46 (0,6)a

Interventie 62 29,8 (4,3) 29,7 (4,0) 30,1 (4,3)bBody Mass Index

(kg/m2) Controle 79 31,1 (5,7) 31,2 (5,5) 31,4 (5,8)
a verschil ten opzichte van T0 (p<0,05);  b verschil ten opzichte van T16 (p<0,05)

Relatie serum totaal cholesterolgehalte en BMI met inname totaal- en verzadigd vet
De verandering in het totaalcholesterolgehalte op de nulmeting en T52 was niet gerelateerd aan de verandering
van de totale vetinname en toonde een matige correlatie met de verandering in de inname van verzadigd vet
(interventiegroep: r=0,23, p<0,05, n=90; controlegroep: r=0,15, n.s., n=146). In de interventiegroep, was
de verandering in BMI tussen de nulmeting en T16 gerelateerd aan de verandering in de inname van totaal vet
(r=0,28, p<0,01, n=87) en verzadigd vet (r=0,23, p<0,05). Tussen de nulmeting en T52 was de verandering in
BMI gerelateerd aan de verandering in totaal (r= 0,30, p<0,01, n=90) en verzadigd vetinname (r=0,24, p<0,05).
In de controlegroep, was de verandering in BMI slechts in geringe mate gerelateerd aan de verandering in de
inname van totaal vet (r=0,13; p=0,12; n=144) en verandering in verzadigd vet (r=0,09; p=0,3).

DISCUSSIE
Bij het begin van het onderzoek had onze hoog-risico groep, vergeleken met de Nederlandse VCP 16, een
hogere inname van meervoudig onverzadigde vetzuren. Vanwege de wervingssystematiek, met een
bevolkingsonderzoek als uitgangspunt, werden serum cholesterolgehaltes drie tot zes maanden voor de
nulmeting bepaald. Het bewustzijn van een verhoogd serum cholesterolgehalte  kan hebben bijgedragen aan de
hoge consumptie van meervoudig onverzadigde vetzuren in onze onderzoeksgroep. Het gegeven dat 67% van
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de deelnemers linolzuur verrijkte producten at bij de feitelijke start van het onderzoek illustreert dit punt.
Ondanks het mogelijk verhoogde gezondheidsbewustzijn ten gevolge van onze wervingsstrategie was de
gemiddelde inname van totaal vet (38 en%) en verzadigd vet (14 en%) bij de nulmeting hoger dan de aanbevolen
hoeveelheid voor een goede voeding. Daarin staat als doel omschreven 30-35 en% totaal vet en <=10 en%
verzadigd vet.

Door het programma met voedingsvoorlichting was de afname van de consumptie van totaal vet (-0,6 ±
6,2 en%) hoger dan in de groep die gebruikelijke zorg kreeg (+ 1,2 ± 5,6 en%). Desondanks was in de
interventiegroep, een jaar na het begin van het onderzoek, de gemiddelde consumptie van totaal vet (36,8 ± 5,4
en%) en verzadigd vet (11,8 ± 2,1 en%) nog steeds te hoog. Omdat de verandering in consumptie van totaal vet
gerelateerd was aan de verandering in BMI en ook aan de verandering in het serum totaalcholesterolgehalte, zal
aanvullende aandacht besteed dienen te worden aan een vermindering van de inname van vet en verzadigd vet.
De interpretatie van de relatie tussen energieinname en de consumptie van vet en BMI kan bovendien zijn
beïnvloed door onderrapportage bij personen met overgewicht28 en ook door veranderingen in de hoeveelheid
lichaamsbeweging en energieverbruik. In overeenstemming met de door ons onderwezen richtlijnen voor
Mediterrane voeding nam in de interventiegroep de consumptie van vis, fruit, kip en brood meer toe dan in de
controlegroep. Er was in de interventiegroep ook een jaar na het begin van het onderzoek van een significante
toename van consumptie van vis, kip en brood. De consumptie van groenten was na 16 weken significant hoger
maar na een jaar was de toename in groenteconsumptie niet meer significant verhoogd ten opzichte van de
nulmeting.

Matige alcoholconsumptie is gerelateerd aan een lager HVZ-risico.29 30 31 Bij de medische professionals
van het MARGARIN-onderzoek bestonden voor de aanvang van de voorlichting enige zorgen over een mogelijke
toename van overmatig alcoholgebruik ten gevolge van onze interventie. Het percentage gebruikers van drie of
meer alcoholconsumpties per dag verminderde van 24% naar 5% bij mannen, en van 5% naar 2% in vrouwen.
Daarom concluderen wij dat een richtlijn van 1-2 alcoholconsumpties per dag voor regelmatige gebruikers niet
heeft geleid tot een toename van het alcoholgebruik.

Het intensieve voedingsvoorlichtingsprogramma heeft niet geleid tot een sterkere daling van het serum
totaalcholesterolgehalte en BMI dan bij personen die alleen een folder met de Richtlijnen Goede Voeding
kregen. Omdat bij personen met overgewicht zelfs matig gewichtsverlies geassocieerd is met een verminderde
kans op HVZ 32 zou het voorlichtingsprogramma succesvoller zijn geweest als het in een grotere vermindering
van het lichaamsgewicht zou hebben geleid. Er zijn echter verschillende argumenten om aan te nemen dat het
door ons ontwikkelde voorlichtingsprogramma gunstig is vanuit het perspectief van primaire preventie van HVZ.
Ten eerste was er sprake van een substantiële toename van de consumptie van vis. Het lange termijn effect van
visconsumptie is gunstig. Een hoge inname van vis is geassocieerd met een lage CHZ-sterfte in hoog-risico
populaties.33 Bij visconsumptie is ook het risico op hartstilstand verlaagd.34  Ten tweede werd in onderzoeken
voor secundaire preventie van CHZ het beschermende effect van Mediterrane voeding of een toegenomen
consumptie van alpha-linoleenzuur niet verklaard door het serum cholesterolgehalte. Mogelijke
werkingsmechanismen zijn preventie van hartritmestoornissen of een beschermende werking door middel van
de bloedstolling.10 35 36  Aanvullend onderzoek is nodig om de lange termijn effecten van ons
voedingsvoorlichtingsprogramma te kunnen vaststellen.

Een zwak punt van de door ons beschreven studie is dat de twee projectmargarines niet gelijkmatig
verdeeld zijn over interventie- en controlegroep (zie figuur 1). De impact van alpha-linoleenzuur and linolzuur op
het serum totaalcholesterolgehalte zijn echter vergelijkbaar.37 Vanzelfsprekend heeft de suppletie met de
dieetmargarines aan alle deelnemers een toename van de consumptie van meervoudig onverzadigde vetzuren
veroorzaakt en een bijbehorende afname van het serum totaalcholesterolgehalte in beide groepen. Daarom is
‘gebruikelijke zorg’ zoals wij die in dit onderzoek hebben omschreven gebruikelijke zorg aangevuld met een
dieetmargarine met meervoudig onverzadigde vetzuren. Hierdoor zijn de verschillen tussen interventie- en
controlegroep ongetwijfeld afgezwakt.

Daarnaast hebben deelnemers die voor het begin van het onderzoek broodsmeersels met een laag
vetgehalte gebruikten dit gedurende de onderzoeksperiode vervangen door de projectmargarine (80% vet) die
gratis ter beschikking werd gesteld. Door deze deelnemers moest een extra inspanning geleverd worden om de
totale vetinname en de BMI niet te laten stijgen.

Tenslotte, de consumptie van fruit en groente nam in de interventiegroep na een jaar niet overtuigend toe.
Voor fruit kan dit verklaard worden door de hoge fruitconsumptie op de nulmeting. Het is denkbaar dat de hoge
fruitconsumptie verklaard kan worden door het door ons ontwikkelde meetinstrument, de VFV-ALA. Ander
onderzoek heeft aangetoond hoe moeilijk het is om de inname van fruit en groente te bepalen.38

Ondanks deze beperkingen zijn onze resultaten in overeenstemming met ander onderzoek. Een
individueel voedingsadvies van een diëtist, onderzoeksverpleegkundige of een folder die per post is verstuurd
resulteerde in een daling in het serum totaalcholesterolgehalte van respectievelijk 1,5%, 2,5 %, en 2%.14  Een
systematisch overzicht van gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken van interventies op meerdere
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risicofactoren toonde aan dat een gemiddeld netto daling van het serum totaalcholesterol van 0.14 ± 0.01
mmol/l behaald kan worden tussen de onderzoekscondities. Verder bleek uit deze review dat interventies die
een persoonlijk advies of voorlichting aan familieleden gebruikten meer effectief zijn.39

Wij concluderen dat ons voedingsvoorlichtingsprogramma bijzonder succesvol is met betrekking tot een
toename in de consumptie van vis. Vergeleken met de controlegroep zijn de veranderingen in het
voedingsgedrag van de interventiegroep gunstig. Echter, een jaar na de aanvang van het onderzoek is de BMI
toegenomen en is de inname van totaal- en verzadigd vet hoger dan aanbevolen in de landelijke richtlijnen.
Bekrachtiging van de voedingsrichtlijnen en aanvullende aandacht voor een verminderde inname van totaal en
verzadigd vet zijn nodig. Aanvullend longitudinaal onderzoek binnen het MARGARIN-project zal de lange termijn
effecten van de intensieve voedingsvoorlichting beschrijven in termen van erkende HVZ-risicofactoren en HVZ-
gebeurtenissen. Na het verbreken van de code zullen de afzonderlijke effecten van alpha-linoleenzuur verrijkte
dieetmargarine en de intensieve voorlichting over een Mediterrane voeding op HVZ-risicofactoren onderzocht
kunnen worden.
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Samenvatting
Dit gerandomiseerde onderzoek vergelijkt het effect van twee verschillende interventies die zich
richten op het bevorderen van Mediterraan voedingsgedrag. De doelgroep bestaat uit personen
met drie of meer risicofactoren voor het ontstaan van hartvaatziekten. De regio waarin het
onderzoek werd uitgevoerd is een gebied met sociaal-economische achterstand. De eerste
interventie bestond uit drie bijeenkomsten waar de positieve gezondheidseffecten van Mediterrane
voeding werden uitgelegd en besproken in interactieve groepsbijeenkomsten. In de tweede
interventie werd aanvullende informatie gegeven die was gebaseerd op het stadium van
verandering van voedingsgedrag volgens de theorie van Prochaska. De beide interventiegroepen
werden vergeleken met een controlegroep die alleen gebruikelijke zorg kreeg in de vorm van een
folder met de Richtlijnen Goede Voeding. Op de nulmeting waren de drie groepen vergelijkbaar en
op de vervolgmeting na 16 weken kenmerkten beide interventiegroepen zich door duidelijke
veranderingen in de richting van een meer Mediterraan voedingsgedrag. Met betrekking tot de
consumptie van vis resulteerden beide interventies in meer positieve attitudes en sociale norm,
sterkere intenties, een grotere vooruitgang in stadium van verandering van Mediterraan
voedingsgedrag, en een meer Mediterraan voedingspatroon. Voor fruit en groente beperkten de
veranderingen in de interventiegroepen zich tot stadium van verandering van voedingsgedrag en
een hogere inname. Aanvullende individuele op maat gesneden voorlichtingsbrieven, die waren
gebaseerd op het stadium van voedingsgedrag, resulteerden niet in meer vooruitgang op een van
de afhankelijke variabelen. Wij concluderen dat een significante verandering van het
voedingsgedrag gerealiseerd kan worden door interactieve groepsvoorlichting in
bevolkingsgroepen met een lage sociaal-economische status.

Aangeboden voor publicatie aan Health Education Research als:
Broer J*, Siero FW**, Bemelmans WJE***, Meyboom-de Jong B***. Impact of group nutrition
education and surplus value of Prochaska based stage-matched information on health-related
cognitions and on Mediterranean nutrition behaviour.

* Hulpverleningsdienst, GGD Groningen, Beleid en Onderzoek Gezondheidszorg.
** Rijksuniversiteit Groningen, afdeling Sociale en Organisatiepsychologie.
*** Rijksuniversiteit Groningen, disciplinegroep Huisartsengeneeskunde.
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INVLOED VAN GROEPSGEWIJZE VOEDINGSVOORLICHTING EN DE
TOEGEVOEGDE WAARDE VAN STADIUM SPECIFIEKE INFORMATIE OP
GEZONDHEIDSGERELATEERDE COGNITIES EN OP MEDITERRAAN
VOEDINGSGEDRAG
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INLEIDING

Coronaire hartziekten (CHZ) zijn de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. In Oost Groningen,
een gebied met sociaal-economische achterstand, is het gestandaardiseerde sterftecijfer voor CHZ
29% hoger dan het landelijk gemiddelde.1 De GGD Groningen is betrokken bij de primaire
preventie van hartvaatziekten (HVZ) door programma’s gericht op het terugdringen van
risicofactoren op populatieniveau (roken, bewegingsarmoede, voeding). Voor effectieve preventie
van HVZ dient een hoog-risico benadering (gericht op personen met HVZ of meerdere
risicofactoren) aangevuld te worden met een populatiebrede benadering.2

De landelijke Richtlijnen Goede Voeding (RGV) adviseren om de totale vetinname te
beperken tot 30 energieprocent (en%) of minder, de inname van verzadigd vet tot maximaal 10
en% en om de inname van koolhydraten tot 50 en% van de totale energieinname. Verder wordt de
inname van vezels aangemoedigd, onder andere door vaker fruit en groente te eten. Op populatie
niveau voldoet slechts 1% aan alle richtlijnen voor een goede voeding en slechts 20% en 3% haalt
de aanbevelingen voor respectievelijk totaal en verzadigd vet.3 Klaarblijkelijk is er een grote
behoefte aan meer doelmatige voedingsvoorlichting of aan meer realistische RGV.

Overgewicht en een verhoogd serum totaalcholesterol zijn erkende risicofactoren voor het
ontstaan van HVZ maar de richtlijnen voor behandeling van deze risicofactoren zijn ingewikkeld en
moeilijk toe te passen.4 5 Hoewel huisartsen de voordelen van een gezonde voeding voor patiënten
met een hoog HVZ-risico onderkennen, stellen ze goede voeding minder vaak aan de orde in de
interactie met patiënten dan feitelijk mogelijk zou zijn.6 7 Om het voedingspatroon van hoog-risico
groepen te veranderen, dient speciale aandacht gegeven te worden aan kenmerken van de
doelgroep, met name bij personen met een lage sociaal-economische status.8 Vanuit dit
perspectief werd een interventieonderzoek ontwikkeld waarbij de invloed van twee soorten
voedingsvoorlichting werden beoordeeld. De eerste interventie betrof intensieve voorlichting over
Mediterrane voeding aan de hand van groepsvoorlichting. Mediterrane voeding is gerelateerd aan
een lage CHZ-sterfte.9 10 Deze voeding is rijk aan groenten, fruit, plantaardig vet (vooral olijfolie) en
weinig vlees.11 In de tweede interventie werd de aanvullende waarde van een individuele
benadering onderzocht, op basis van het stadium van Mediterraan voedingsgedrag volgens het
transtheoretisch model van Prochaska.12

Het voor dit onderzoek ontwikkelde voorlichtingsprogramma is gebaseerd op Mediterrane
voeding zoals omschreven in de Lyon Diet Heart Study (LDHS) 11 maar dan wel aan gepast aan de
Nederlandse RGV.13

Het effect van een eenmalig voedingsadvies dat door een huisarts, praktijkverpleegkundige
of diëtist wordt gegeven is beperkt.14 Voor een verandering van voedingsgedrag is een meer
intensieve interventie nodig dan die in de regel in de eerstelijns gezondheidszorg beschikbaar is.15

Onze voedingsinterventie concentreerde zich op drie elementen: (i) een groepsgerichte in plaats
van een individuele benadering, (ii) overdracht van kennis over Mediterrane voeding gecombineerd
met informatie over attitudes en normatieve aspecten van voedingsgedrag, en (iii) verbetering van
vaardigheden voor zover die van belang zijn bij de aankoop en bereiding van voeding.

Omdat de effectiviteit van een korte individuele benadering beperkt lijkt te zijn, kozen wij voor
voorlichting in kleine groepen. Het voordeel van groepsgerichte voedingsvoorlichting is dat de
aanwezigheid van lotgenoten benut kan worden. Het delen van ervaringen met deelnemers kan
het belang van een verandering van leefwijze onderstrepen en gedragsverandering
vergemakkelijken.16 17  Van belang voor het aspect van aanvullende informatie, het tweede
element van onze interventie, in overeenstemming met het model van gedragsverandering volgens
Ajzen, is dat een meer gezond voedingsgedrag afhankelijk is van intentie. De intentie is op zijn
beurt afhankelijk van opvattingen over Mediterrane voeding. Daarom is het essentieel dat de
inhoud van het voorlichtingsprogramma gebaseerd is op relevante attitudes, normatieve- en
controle opvattingen.18 Van deze drie bleek de sociale norm van ondergeschikt belang voor zover
het gaat om de intentie om gezond te eten.19 De deelnemers kregen informatie over de inhoud,
voor- en nadelen van Mediterrane voeding. Kenmerken die Mediterrane voeding onderscheiden
van een gebruikelijk dieet bij HVZ zijn een hoge inname van fruit, groenten, vis in plaats van rood
vlees, en gebruik van olijfolie of een dieetmargarine met zogenaamde omega-3 meervoudig
onverzadigde vetzuren.11 Tenslotte, om de vaardigheden te verbeteren (3e element van de
groepsinterventie) hebben we aandacht gegeven aan de sociale aspecten van de keuze van
voedingsmiddelen en bereidingswijze. Hiervoor werden specifieke richtlijnen gegeven.
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Voorlichting gebaseerd op het stadium van gedragsverandering
Het transtheoretisch model van gedragsverandering volgens Prochaska geeft een bruikbaar kader
voor een benadering waarbij individuele voorlichting wordt gegeven op basis van het stadium van
verandering van voedingsgedrag. Het Prochaska-model definieert gedragsverandering als een
gradueel, continu en dynamisch proces. Gedragsverandering is niet een eenmalige gebeurtenis
maar een proces dat zich in stadia over een langere tijdsperiode afspeelt.20 Mensen veranderen
van het eerste stadium, het pre-contemplatie stadium (niet van plan om te veranderen), naar
contemplatie (denken over en plannen maken voor een verandering van gedrag), naar
voorbereiding (actieve planning om te veranderen), naar actie (openlijk verandering aanbrengen),
naar gedragsbehoud (een gedraging gedurende een aantal maanden volhouden en de verleiding
weerstaan om in het oude gedrag terug te vallen). Bij gezondheidsgerelateerd gedrag is er
veelvuldig sprake van terugval naar eerdere gedragingen.  Het model van stadia van
gedragsverandering suggereert dat, per afzonderlijk stadium van gedragsverandering,
verschillende benaderingen nodig zijn om vooruitgang naar het gewenste gedrag te realiseren. In
de (pre)contemplatiefase zijn motiverende interventies effectiever en in latere stadia zijn
vaardigheidstrainingen meer geschikt voor personen die reeds besloten hebben om hun gedrag te
veranderen.21 De balans tussen voor- en nadelen van voedingsgedrag verschilt per stadium. In de
eerdere stadia domineren de nadelen van een nieuw gedrag en in de latere stadia hebben de
voordelen de overhand. De stadia van gedragsverandering zijn succesvol gebruikt voor een
twaalftal gedragingen.22 Voor voedingsgedrag is het model in verschillende landen als
uitgangspunt gebruikt. 15 23

Om de doelmatigheid van de voorlichtinginterventie en de aanvullende voorlichting te kunnen
evalueren en om het proces van gedragsverandering te kunnen analyseren, hebben we niet alleen
het doelgedrag geëvalueerd (consumptie van groente, fruit en vis) maar ook psychologische
componenten die voorafgaan aan gedragsveranderingen. We hebben het dan over attitudes,
sociale norm, zelf-effectiviteit, en de intentie om fruit, groente en vis te eten zoals werd aanbevolen
in de concrete richtlijnen van Mediterraan voedingsgedrag. Hoewel het serum totaalcholesterol als
maat voor risico-identificatie is gebruikt, hebben we afgezien van gerichte aandacht voor deze
biologische maat als uitkomst-indicator van ons programma. Met het trans-theoretische model als
uitgangspunt hebben we de effectiviteit van groepsgewijze voorlichting  over een Mediterraan
voedingspatroon onderzocht en de toegevoegde waarde van individuele, op maat gesneden
gezondheidsvoorlichting bij een hoog-risico groep voor HVZ.

De eerste hypothese was dat voorlichting op groepsniveau, ten opzichte van Mediterrane
voeding, een meer positieve attitude, een betere sociale norm, meer zelf-effectiviteit, een sterkere
intentie, en een grotere vooruitgang in stadium van gedragsverandering tot gevolg zal hebben. De
tweede hypothese was dat voedingsvoorlichting zal resulteren in een betere overeenstemming met
een Mediterraan voedingspatroon, in termen van consumptie van fruit, groente en vis. De derde
hypothese was dat was individuele, op maat gesneden voedingsvoorlichting een aanvullende
impact zou hebben op voornoemde indicatoren. Vanuit het perspectief van gedragsverandering
volgens het model van Ajzen18 kunnen de stadia van gedragsverandering van Prochaska
beschouwd worden als een alternatieve meer omvattende maat voor intentie. De transtheoretische
theorie van Prochaska c.s.12  claimt dat het stadium-concept niet alleen naar intentie verwijst maar
ook gedragsmatige elementen omvat. Vanuit dat perspectief bezien is het interessant om te
bepalen of het  concept van ‘stadium van gedragsverandering’ een unieke toegevoegde waarde
heeft boven intentie. Daarom hebben wij getest of het effect van groepsgewijze voorlichting op
stadium van gedragsverandering verdwijnt nadat gecorrigeerd is voor de gezamenlijke variantie
met intentie.
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METHODE

Deelnemers en studieontwerp
Deelnemers: Voor het begin van het onderzoek werden de inclusiecriteria vastgesteld. Naast een
gemiddeld serum totaal cholesterolgehalte tussen de 6 en 8 mmol/l waren twee of meer van de
HVZ-risicofactoren nodig: hoge bloeddruk (diastolisch ≥ 95 mm Hg, systolisch ≥160 mm Hg of
gebruik van anti-hypertensieve medicatie), Body Mass Index (BMI) groter dan 27 kg/m2, roken,
diagnose van HVZ, of een eerstegraads familielid met HVZ voor de leeftijd van 60 jaar. Exclusie
criteria waren leeftijd > 70 jaar, diabetes mellitus, medicatie die van invloed is op de bloedstolling
(aspirine, anti-coagulantia, of cholesterol verlagende geneesmiddelen). Drie initiatieven werden
ontwikkeld om potentiële deelnemers te identificeren. Ten eerste werden alle inwoners van 30 jaar
en ouder in de gemeente Scheemda en Winschoten per brief uitgenodigd om deel te nemen aan
een screeningsprogramma voor opsporing van hoge bloeddruk. Ten tweede werden de
registratiesystemen van een aantal huisartsen (risicofactoren) en apothekers (gebruik van anti-
hypertensieve geneesmiddelen) in de gemeenten Pekela, Scheemda en Winschoten gescreend.
Tenslotte werden via de lokale radio in een discussieprogramma aandacht gegeven aan dit
onderzoeksproject en werden potentiële deelnemers uit de regio uitgenodigd om hun
cholesterolgehalte te laten registreren als zij reeds twee HVZ-risicofactoren hadden. Potentiële
deelnemers ontvingen een informed consent formulier dat zijn thuis konden invullen. Om logistieke
redenen werd de gemeente Winschoten aangewezen als gemeente waar de voorlichting zou
plaatsvinden terwijl deelnemers uit Pekela en Scheemda als controlepersonen fungeerden.

Studieontwerp. Om de hypothesen te kunnen testen werden de volgende subgroepen
samengesteld: (A1) een controlegroep die ‘gebruikelijke zorg’ kreeg, (A2) een interventiegroep die
groepsgewijze voedingsvoorlichting kreeg, en (A3) een interventiegroep die naast groepsgewijze
voorlichting aanvullende informatie kreeg door middel van een individuele voorlichtingsbrief die
was toegesneden op het stadium van gedragsverandering tijdens de nulmeting. Om de
verspreiding van specifieke informatie buiten de voorlichtingsgroepen tot een minimum te
beperken, werd de voedingsvoorlichting geconcentreerd in de gemeente Winschoten. De
interventiegroep die voedingsvoorlichting kreeg (A2 en A3) bestond uit 10 subgroepen met ieder
10 deelnemers. Vijf van deze tien subgroepen werden gerandomiseerd voor de toewijzing van de
aanvullende informatie met voorlichtingsbrieven. Tussen de nulmeting en de eerste nameting na
16 weken vielen 5 deelnemers af. Vervolgmetingen zijn gepland op t=52, t=104, t=156 en t=208
weken. In dit artikel presenteren wij de gegevens van de nulmeting en de eerste nameting (t=16).

Interventies
Gebruikelijke zorg.  De controlegroep (A1) kreeg gebruikelijke zorg in de vorm van een folder met
de landelijke Richtlijnen Goede Voeding. Groepsvoorlichting. De interventiegroepen (A2 en A3)
werden onderverdeeld in subgroepen die uitgenodigd werden voor het bijwonen van drie
voorlichtingsessies die iedere keer twee uur duurden. De partners mochten meekomen naar de
voorlichtingsavonden. Tijdens de eerste bijeenkomst was de aandacht gericht op het
bewustmaken van het belang van  gezond voedingspatroon en het vergroten van kennis over
Mediterrane voeding. De richtlijnen van een aan de Nederlandse situatie aangepaste Mediterrane
voeding zijn: meer (volkoren) brood, meer groenten, meer vis, minder vlees (rood vlees vervangen
door wit vlees), meer fruit, boter en room vervangen door een dieetmargarine (die in het kader van
het onderzoek gratis ter beschikking werd gesteld), gebruik van olie op dieetmargarine bij bakken
en braden, en een voldoende inname van zuivelproducten. Het verband tussen voedingspatroon
en ontstaan van HVZ werd toegelicht aan de hand van visueel materiaal. Informatie over gezonde
voedingsmiddelingen uit Mediterrane landen en variatiemogelijkheden bij het bereiden van eten
werden toegelicht. Tien concrete voedingsrichtlijnen werden besproken. De tweede
voorlichtingsbijeenkomst had tot doel om een positieve houding over Mediterrane voeding te
bewerkstelligen. Dit werd gedaan door een herhaling van de belangrijkste punten van de eerste
bijeenkomst, een groepsdiscussie over kennis van voedingsmiddelen, een kennisquiz over
gezondheidsaspecten van voeding, een demonstratie met uitleg over hoe etiketten van
voedingsproducten kunnen worden gelezen, het vertonen van een videofilm over winkelen in
diverse supermarkten en hoe producten gekozen kunnen worden, distributie van een boekje met
Mediterrane recepten aangepast aan de Nederlandse situatie en de opgave van huiswerk over het
lezen van etiketten bij het winkelen en oefenen met recepten. De derde bijeenkomst ging over het
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verbeteren van vaardigheden bij de bereiding van Mediterrane voeding. Dit werd gedaan door het
uitreiken van een boekje waarin een lijst was opgenomen met hoeveelheid (verzadigd) vet per
product, het uitwisselen van de ervaringen opgedaan bij het ‘huiswerk’ van de vorige bijeenkomst,
en een voordracht gevolgd door een groepsdiscussie  over hoe men zich tijdens bijzondere
gelegenheden kan opstellen (weekeinde, feestje, verjaardag, op bezoek bij anderen, restaurant,
vakantie, etcetera). Boekjes met kernachtige informatie over het voorlichtingsavonden werden aan
het eind van iedere bijeenkomst aan de deelnemers meegegeven. Aan deelnemers uit de
subgroepen A2 en A3, die een bijeenkomst gemist hadden,  werden de boekjes per post
nagezonden. Gedurende de bijeenkomsten werd nadrukkelijk geprobeerd om wisselwerking
tussen deelnemers te bevorderen en men werd aangemoedigd om vragen te stellen.

Op maat gesneden gezondheidsvoorlichting. De deelnemers in deze onderzoeksconditie
ontvingen naast de groepsvoorlichting, tussen de tweede en derde bijeenkomst, aanvullende
informatie in de vorm van een persoonlijke brief die was toegesneden op hun houding, sociale
norm, zelf-effectiviteit en stadium van verandering in voedingsgedrag. De inhoud was gebaseerd
op het stadium van Mediterraan voedingsgedrag en antwoorden op de psychologische vragenlijst
die tijdens de nulmeting was afgenomen. Personen in het (pre)contemplatie stadium ontvingen
specifieke informatie over de gunstige effecten van Mediterrane voeding. Na een korte algemene
inleiding werd in de volgende alinea,  aan de deelnemers met negatieve opvattingen over de
prijs/gezondheidsaspecten/bereidingswijze van Mediterrane voeding, afhankelijk van de
antwoorden op de vragenlijst, specifieke informatie gegeven. In geval de opvattingen over prijs en
invloed op het lichaamsgewicht van het gebruik van fruit, groente en vis negatief waren (score < 4
op een 6-punt schaal) en belangrijk werden gevonden (score > 3 op een 6-punt schaal) werd
aanvullende informatie gegeven om deze opvattingen te nuanceren. Indien deelnemers een
negatieve opvatting hadden over de bereiding van vis (score < 4 op een 6-punt schaal) werd extra
informatie gegeven over diverse mogelijkheden die gebruikt kunnen worden bij de bereiding van
vis. Als de opvatting over de gunstige consequenties van een Mediterrane voeding voor de
gezondheid negatief was (score < 4 op een  6-punts schaal), werd uitgebreide informatie over
deze samenhang gegeven. In geval deelnemers in het (pre)contemplatie stadium reeds positieve
opvattingen over al deze onderdelen hadden, werden zij in dit opzicht bekrachtigd.

Deelnemers die zich in een later stadium (voorbereiding, actie, behoud) bevonden en die
een lage zelf-effectiviteit hadden voor het gebruik van fruit, groente, en vis (score <4 op een 6-punt
schaal), ontvingen specifieke suggesties over de het verbeteren van vaardigheden om een
Mediterrane voeding samen te stellen. Deelnemers die aangaven dat zij de opinie van familieleden
belangrijk vonden (score > 3 op een 6-punt schaal) en die tegelijkertijd negatieve opvattingen over
Mediterrane voeding hadden (score < 4 op een 6-punt schaal), werden geïnformeerd over hoe
belangrijke anderen personen uit hun leefomgeving beïnvloed kunnen worden.

Afhankelijke variabelen
Stadium van verandering. 
Zowel bij de nulmeting als bij de eerste nameting na 4 maanden zijn de deelnemers gerangschikt
in de vijf stadia van gedragsverandering voor de Mediterrane deelgedragingen fruit, groente en vis.
Het stadium van gedragsverandering weerspiegelt de bereidheid van deelnemers om Mediterrane
voeding te gebruiken. Het stadium-concept is voor voedingsgedrag gevalideerd.21. Deelnemers zijn
ingedeeld in de volgende stadia: pre-contemplatie, contemplatie, voorbereiding, actie en
gedragsbehoud. Het stadium van verandering werd gebaseerd op 4 vragen die betrekking hadden
op de bereidheid tot het gebruik van voldoende Mediterrane voedingsmiddelen (fruit, groente, vis).
In dit onderzoek betekent ‘voldoende’ 2 of meer stukken fruit per dag, 4 of meer opscheplepels
groente per dag, en minstens twee keer per week vis in plaats van rood vlees bij de hoofdmaaltijd.
De eerste twee vragen waren: 'Eet u 2 of meer stukken fruit per dag?’ en ‘zo ja: hoe lang? (meer
dan 6 maanden / minder dan 6 maanden). De corresponderende stadia zijn: gedragsbehoud (voor
hen die meer dan 6 maanden als antwoord gaven) en actie-stadium (voor hen die minder dan 6
maanden antwoordden). In geval  'nee' werd geantwoord op de eerste twee vragen waren de twee
vervolgvragen: 'Bent u van plan om 2 of meer stukken fruit te gaan eten in de komende 6
maanden? Indien 'nee' werd geantwoord was het pre-contemplatie stadium van toepassing en in
geval ‘ja’ werd geantwoord  was de vervolgvraag 'Bent u van plan om in de komende 4 weken 2 of
meer stukken fruit te gaan eten? Indien ‘nee’ werd geantwoord was het corresponderende stadium
‘contemplatie’ en indien ‘ja’ dan was het stadium voorbereiding van toepassing.
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Opvattingen en attitudes. 
Ten behoeve van het toepassen van de op maat gesneden voorlichting over gezondheid en
voeding werd aan de deelnemers gevraagd om aan te geven of ze het eens waren met 6
consequenties van Mediterraan eten voor de afzonderlijke Mediterrane deelgedragingen. Vanwege
de lengte van de psychologische vragenlijst hebben wij ervoor gekozen om de vragen over fruit en
groente te combineren. Uit een literatuuroverzicht bleek dat hedonistische aspecten van de attitude
over voeding (‘liking’) meer impact hebben op intentie om een bepaalde voeding te gebruiken dan
evaluatieve aspecten zoals goed/slecht. Korte termijn aspecten, zoals de smaak van voedsel, en
middellange termijn aspecten, zoals figuur en postuur lijken belangrijker te zijn dan lange termijn
aspecten van voeding, zoals en preventie van HVZ.19 In Oost-Groningen werd een vooronderzoek
gedaan om mogelijke obstakels en barrières voor gezond voedingsgedrag te identificeren. De
deelnemers aan het proefonderzoek hadden een vergelijkbaar risicoprofiel als onze
studiepopulatie. Het bleek dat de verdraagbaarheid van voeding, smaak, en gezondheidsaspecten
belangrijk werden gevonden. In tegenstelling tot onze verwachting was de prijs niet belangrijk bij
de keuze voor voedingsmiddelen voor de deelnemers afkomstig uit deze regio die zich onder
andere kenmerkt door sociaal-economische problematiek. Op basis van deze informatie waren de
consequenties die wij voor de opvattingen hebben gekozen: ‘goed voor de lijn’, ‘lekker’,
'goedkoop’, 'verkleinen kans HVZ’,  'makkelijk te bereiden', en 'goed te verdragen' (6-punts schaal).
Attitudes werden gemeten per afzonderlijk Mediterraan deelgedrag met 3 bipolaire 6-punts schalen
(zinvol-zinloos, positief-negatief, aangenaam-niet aangenaam) met Cronbach's α is 0,77 voor fruit-
groente en  Cronbach's α is 0,79 voor vis.

Sociale norm, zelf-effectiviteit, en intentie. 
Deze constructen werden gemeten met 6-punts Likert-schalen voor fruit-groente (gecombineerd)
en visconsumptie. Sociale norm was gebaseerd op een item per Mediterraan deelgedrag dat
verwees naar de reactie van familieleden op het gebruik van Mediterrane voedingsmiddelen. Strikt
gesproken wordt met sociale norm gedoeld op het concept ‘normatieve opvattingen’. Zelf-
effectiviteit werd gemeten met twee items per Mediterraan deelgedrag met Cronbach's α is 0,69
voor fruit-groenten, Cronbach's α= 0,79 voor vis. Intentie werd gemeten door te vragen of de
deelnemer van plan was om te starten met het eten van specifieke Mediterrane producten in de
komende weken (vis, fruit-groenten).

Voedingsfrequentie vragenlijst (VFV) 
Wij hebben een VFV samengesteld die met name voor het meten van Mediterrane
voedingsproducten is aangepast. Het uitgangspunt van onze VFV werd gevormd door twee andere
gevalideerde VFV’s. Een van deze geeft een betrouwbare indruk van de vetinname.24 De andere
VFV geeft valide informatie over energieinname en energiepercentages van macronutriënten
(eiwit, koolhydraten, vet) en vezel.25 Onze VFV bestaat uit 165 voedingsitems en 10 vragen om de
portiegrootte te bepalen. 26 Bij iedere deelnemer werd gevraagd naar de gebruikelijke consumptie
en reguliere portiegroottes van de voeding in de afgelopen 4 weken. De frequenties werden
gerapporteerd als aantal keer per dag, week, of maand. Bij de nulmeting werd de VFV
meegegeven en om thuis ingevuld te worden. Een diëtiste controleerde de VFV op volledigheid en
onjuiste antwoorden. Een voedingkundig software pakket (Komeetc) en een landelijk
referentiebestand met voedingsgegevens van de Landbouw Universiteit Wageningen werd
gebruikt voor de analyse van onze voedingsgegevens.27 De gemiddelde inname van
voedingsproducten wordt weergegeven als gram product per dag (fruit, groente, vis). Voordat de
gegevens werden geanalyseerd hebben wij bepaald dat  records met onrealistische waarden
(meer dan 3 standaarddeviaties van het gemiddelde) zouden worden uitgesloten van analyse.
Voor de gecombineerde inname van fruit-groente werden op de nulmeting 2 waarden en bij de
nameting 2 waarden uitgesloten voor de analyses (> 980 gram/dag). Voor visconsumptie werden 3
waarden op de nulmeting en 7 waarden op de nameting van analyse uitgesloten (> 110 gram/dag).
Een validatiestudie van de VFV werd gedaan aan de hand van drie keer een 24 uur recall methode
met 43 deelnemers. Daarbij werd een goede betrouwbaarheid op het niveau van macro-nutriënten
gevonden tussen de VFV die is gebruikt in ons onderzoek en de 24-uur recall methode.26
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RESULTATEN

Kenmerken van de deelnemers
Iets meer dan de helft van de deelnemers was vrouw (55%). Een grote meerderheid (85%) had
een lage sociaal-economische status (volgens een indeling naar voltooid onderwijsniveau lagere
school of lager beroepsonderwijs). De gemiddelde leeftijd van mannen was 52,7 jaar (SD 9,6) en
55,7 (9,5) voor vrouwen. Er is bij voornoemde kenmerken geen verschil gevonden tussen controle-
en interventiegroepen. Slechts 13% van de deelnemers gebruikte de maaltijd alleen.

Tabel 10.1. Stadium van gedragsverandering van de deelnemers bij de nulmeting voor
Mediterrane deelgedragingen (aantallen en percentages).

Stadium Inname fruit Inname groente Inname vis
N % N % N %

Pre-contemplatie 48 18,3 147 58,3 196 76,0
Contemplatie 6 2,3 3 1,2 4 1,6
Voorbereiding 43 16,4 22 8,7 26 10,1
Actie 10 3,8 4 1,6 9 3,5
Gedragsbehoud 155 59,2 76 30,2 23 8,9
N 262 252 258
Er is een discrepantie tussen de gerapporteerde aantallen respondenten in deze tabel en tabel 10.2 vanwege het
weglaten van missende waarden in de simultane analyse van de afhankelijke variabelen (MANOVA).

Bij de nulmeting bestonden er duidelijke verschillen tussen Mediterrane deelgedragingen. Bijna
tweederde van de deelnemers was in het stadium van actie of gedragsbehoud voor fruit, een
derde voor groente en slechts 12% voor vis. Bij de nulmeting verschilden interventie- en
controlegroepen niet in de verdeling over de vijf stadia voor de Mediterrane deelgedragingen.

Effecten van de voedingsvoorlichting
Om de eerste en tweede hypothese over de effectiviteit van de twee interventies te toetsen
(voedingsvoorlichting in groepen, en aanvullende individuele voedingsadviezen) zijn beide
interventiegroepen vergeleken met de controlegroep door middel van een covariantie-analyse met
de pre-test scores als covariaat. De gemiddelde voor attitude, sociale norm, zelf-effectiviteit,
intentie, stadium van gedragsverandering en voedingsinname en corresponderende F-tests zijn in
respectievelijk tabel 10.2 en tabel 10.3. weergegeven.
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Tabel 10.2. Gemiddelden in de drie onderzoekscondities: controlegroep (A1), groepsvoorlichting
(A2), groepsvoorlichting + individueel voedingsadvies (A3) op de afhankelijke variabelen
voor de Mediterrane deelgedragingen vis, fruit+groente.

Vis Fruit & groente

Spreiding Conditie
A1

n=149
A2

n=48
A3

n=33
A1

N=149
A2

N=49
A3

n=36
Attitude 1-6 Pre 4.3 4.2 4.4 5.3 5.3 5.3

Post 4.4 4.7 4.9 5.2 5.3 5.3
Aangepast 4.4a 4.8b 4.9b 5.1 5.3 5.3

Sociale norm 1-6 Pre 4.1 4.0 4.4 5.1 5.2 5.2
Post 4.4 4.7 5.0 5.2 5.2 5.2
Aangepast 4.4a 4.8b 4.9b 5.2 5.2 5.2

Zelf-effectiviteit 1-6 Pre 4.1 4.4 4.0 5.0 4.9 4.9
Post 4.1 4.5 4.3 5.0 5.0 5.1
Aangepast 4.1 4.4 4.4 5.0 5.1 5.1

Intentie 1-6 Pre 3.3 3.2 3.2 4.3 3.8 3.9
Post 3.3 4.0 4.1 4.3 4.5 4.5
Aangepast 3.3a 4.0b 4.2b 4.3 4.6 4.5

Stadium 1-5 Pre 1.9 1.6 1.8 3.1 3.5 3.3
Post 2.0 3.1 3.4 3.4 4.0 4.0
Aangepast 1.9a 3.2b 3.4b 3.5a 3.9b 4.0b

# Pre 24.9 22.6 17.7 416 424 426Voedingsinname
 (VFV) Post 25.0 40.6 41.0 395 465 494

Aangepast 24.1a 40.3b 42.1b 398a 464b 493b

'Aangepast' refereert aan de met Ancova aangepaste gemiddelden met de post-test als afhankelijke variabele
en de pre-test als covariaat.
VFV = Voedingsfrequentievragenlijst.
# range visinname 0-232 gram/dag ; range fruit+groenteinname 49-1260 gram/dag.
Aangepaste gemiddelden met een ongelijk superscript (a, b) verschillen per rij op een p < 0,05 niveau.

In geval van divergerende gemiddelden tussen de drie condities laat tabel 10.2 ook de significante
contrasten tussen de controle en de twee interventiecondities zien.

Tabel 10.3. F-testen voor het verschil tussen de drie interventiecondities (controle-, groeps-
voorlichting, groepsvoorlichting + individueel op maat gesneden voedingsvoorlichting)
voor de afhankelijke variabelen (vis en fruit-groenteconsumptie)

Afhankelijke variabelen Vis Fruit en groente
F df p < F df p <

COGNITIEVE ASPECTEN
Attitude 12,6  2-226 0,001  2,5  2-230 0,10   
Sociale norm   5,1  2-206 0,01   < 1  2-207 n.s.
Zelf-effectiviteit   1,9  2-222 n.s. < 1  2-220 n.s.
Intentie 14,4  2-227 0,001  1,6  2-224 n.s.
Stadium van gedragsverandering 19,6  2-182 0,001  4,4  2-178 0,05   
VOEDINGSGEDRAG
Consumptie 14,31 2-235 0,001 6,43 2-235 0,01
Covariaat in de Ancova was de voormeting, afhankelijke variabele was de nameting.

Visconsumptie. De interventie met groepsvoorlichting lijkt de attitude, sociale norm en intentie
vooral met betrekking tot visconsumptie te beïnvloeden (tabel 10.2 en tabel 10.3). Vergeleken met
de deelnemers in de controleconditie hebben de deelnemers in de twee voorlichtingscondities een
meer positieve attitude voor visconsumptie (p < 0,001; aangepast gemiddelde is 4,4 voor de
controleconditie versus aangepaste gemiddelde van 4,8 en 4,9 voor respectievelijk de
groepsvoorlichtingconditie (subgroep A2) en de voorlichting op maat conditie (subgroep A3), en zij
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denken positiever over de reacties van de andere familieleden (sociale norm) over het eten van vis
(p < 0,01; aangepast gemiddelde is 4,4 voor de controleconditie versus aangepast gemiddelde is
4,8 en 4,9 voor respectievelijk subgroep A2 en A3. De twee interventiecondities hebben geen
enkel significant effect op zelf-effectiviteit vergeleken met de controleconditie.

In vergelijking met de controlegroep hadden deelnemers in subgroep A2 en A3 de intentie
om meer vis te eten (p < 0,001; aangepast gemiddelde is 3,3 voor de controleconditie versus
aangepast gemiddelde is 4,0 en 4,2 voor respectievelijk subgroep A2 en A3. Het stadium van
gedragsverandering voor visinname veranderde significant van contemplatie naar voorbereiding na
het bijwonen van groepsvoorlichting en groepsgewijze plus aanvullende voorlichting (p< 0,001;
aangepast gemiddelde is 1,9 voor de controlegroep A1 versus 3,2 en 3,4 voor respectievelijk de
interventie subgroepen A2 en A3.

Fruit en groenteconsumptie. Voor de gecombineerde fruit- en groenteconsumptie was er
een vooruitgang in stadium van gedragsverandering van preparatie naar het actiestadium in beide
interventiecondities (p < 0,05; aangepast gemiddelde  is 3,5 voor de controleconditie versus 3,9 en
4,0 voor respectievelijk de groepsvoorlichting en de voorlichting op maat. In vergelijking met de
controleconditie lijken de deelnemers in de groepsvoorlichting en de voorlichting op maat conditie
een meer positieve attitude te hebben over de consumptie van meer fruit en groenten. Hoewel het
aangepaste gemiddelde in tabel 10.2 de voorspelde gemiddelden weergeeft, zijn de effecten
marginaal significant (p < 0,10) en gaan samen met een marginaal significant contrast tussen de
voorlichting op maat conditie en de controleconditie (p < 0,059).

In vergelijking met de controleconditie resulteerde de voorlichting op maat voorlichting in
significant hogere attitude scores (vis), hogere sociale norm (vis), hogere intentie scores (vis), en
hogere stadia van gedragsverandering (vis, fruit/groente-consumptie). Hoewel individueel op maat
gesneden voorlichting consistent licht hogere gemiddelde scores voor de afhankelijke variabelen
had ten opzichte van alleen groepsvoorlichting, was er geen enkel significant verschil. Het lijkt erop
dat de gegeven individuele op maat gesneden voedingsvoorlichting weinig heeft toegevoegd aan
de intensieve groepsvoorlichting.

Met betrekking tot de gedragseffecten hadden deelnemers in de controlegroep op de
nulmeting de hoogste gemiddelde visconsumptie (25 gram/dag) terwijl de fruit- en
groenteconsumptie vergelijkbaar was tussen subgroepen. Een covariantie-analyse met
aangepaste post-test voedingsinname als afhankelijke variabele en met pre-test inname als
covariaat, illustreert dat, vergeleken met de controleconditie, zowel visinname (p < 0,001) en
fruit/groente inname (p < 0,01) significant hoger waren in de twee interventiegroepen. Vooral de
inname van vis was twee keer zo hoog in beide interventiegroepen (aangepast gemiddelde 24,1
gram/dag voor de controleconditie versus aangepast gemiddelde 40,3 gram/dag en 42,1
gram/dag, respectievelijk voor de groepsvoorlichting en voorlichting op maat conditie. Vergeleken
met de controleconditie nam de consumptie van fruit/groente (aangepast gemiddelde is 398
gram/dag) met 10% toe (aangepast gemiddelde is 464 gram/dag) en 16% (aangepast gemiddelde
is 493 gram/dag) in respectievelijk de groepsvoorlichting en de voorlichting op maat conditie.
Hoewel de deelnemers die groepsvoorlichting plus individuele voorlichting ontvingen een hogere
toename in zowel vis en fruit-groente inname hadden waren deze effecten niet significant beter
vergeleken met alleen voedingsvoorlichting in groepen.

Een laatste vraag die aandacht verdient, is de status van het construct ‘stadium van
gedragsverandering’ volgens Prochaska. Zoals aangegeven in de inleiding van dit artikel, claimt
het 'stadium van gedragverandering’ een toegevoegde waarde boven het concept ‘intentie’ in de
traditie van Ajzen.18 Om de uitwisselbaarheid van beide concepten te kunnen evalueren, hebben
we een step-down variantieanalyse uitgevoerd. In die analyse hebben wij onderzocht of het effect
van de interventies op stadium van gedragsverandering voor vis en voor fruit/groente significant
bleef nadat de gemeenschappelijke variantie met intentie verwijderd was. Ondanks substantiële
post-test correlaties tussen intentie en stadium (r is 0,53 voor visinname en r is 0,32 voor
fruit/groenteinname) bleven beide tests significant. Dat duidt erop dat de effecten van de
interventiecondities verwijzen naar een uniek deel van het construct stadium van
gedragsverandering. We concluderen dat het concept stadium gedragsverandering van Prochaska
een toegevoegde waarde heeft boven het concept intentie in het model van Ajzen.
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DISCUSSIE
Het doel van ons onderzoek was een verandering in voedingsgedrag te bewerkstelligen in een
groep laag opgeleide personen in een gebied dat met een slechte sociaal-economische positie. De
deelnemers in dit onderzoek hadden allemaal een hoog risico op het ontstaan van HVZ. In de
eerste plaats beoogden wij veranderingen in het denken over Mediterrane voeding en
verschuivingen in het stadium van gedragsverandering te bewerkstelligen. Ten tweede probeerden
wij een verbetering in het feitelijke voedingsgedrag in termen van de inname van fruit, groente en
vis te realiseren. Ten derde onderzochten wij de effectiviteit van twee vormen van interventie met
voedingsvoorlichting (groepsvoorlichting en de toegevoegde waarde van individueel op maat
gesneden informatie) vergeleken met gebruikelijke voorlichting door middel van folders met
richtlijnen voor een gezonde voeding.

We vonden dat voedingsvoorlichting over een Mediterraan dieet resulteerde in significante
verbetering van attitude, sociale norm, intentie en stadium van gedragsverandering in relatie tot
visconsumptie. Voor fruit/groenteconsumptie vonden we geen significante effecten op de
cognitieve variabelen en een matige, maar significante, verbetering in stadium van
gedragsverandering in beide interventiegroepen vergeleken met de controlegroep. Een effect op
cognitieve variabelen voor fruit/groenteconsumptie was moeilijk te realiseren vanwege hoge scores
voor attitude, sociale norm en zelf-effectiviteit bij de nulmeting voor alle deelnemers. De
verbetering in cognitieve indicatoren, stadium van gedragsverandering en gedrag was voor
visconsumptie meer uitgesproken omdat de meeste deelnemers voor deze indicatoren een lage
score hadden bij de nulmeting. Voor vis was driekwart van de deelnemers initieel in het stadium
van  (pre)contemplatie terwijl voor fruit/groente tweederde (fruit) en een derde (groenten) van de
deelnemers in het stadium actie of gedragsbehoud waren.

Het is opvallend dat de inname van fruit in ons onderzoek ook hoog is in vergelijking met de
landelijke referentiecijfers. We vergeleken de voedingsinname van de deelnemers in ons
onderzoek met gegevens van de landelijke voedselconsumptiepeiling en vonden dat  de visinname
bij de nulmeting bij onze deelnemers iets hoger was dan landelijk (23 gram/dag versus 18
gram/dag), een significant  hogere inname van fruit (276 gram/dag versus 139 gram/dag) en een
iets lagere inname van groente (143 gram/dag versus 166 gram/dag).26 De hoge fruitconsumptie
zou in verband kunnen staan met het gegeven dat de overgrote meerderheid van de deelnemers
in ons onderzoek een substantieel overgewicht hadden (waarbij een vetarm dieet met veel fruit
aan te bevelen is). Het feit dat de hoge scores op de cognitieve variabelen voor fruit gepaard
gingen met een hoge inname van fruit maakt het begrijpelijk dat er weinig veranderde in de
indicatoren die aan fruit gerelateerd waren. Tevens merken wij op dat de hele bevolking reeds vele
jaren is blootgesteld aan promotiecampagnes voor fruit en groente en in dat opzicht kan er sprake
zijn van verzadiging met informatie. Hierdoor waren marginale veranderingen moeilijk te realiseren.
De gezondheidseffecten van het gebruik van vis zijn veel minder bekend. De landelijke
promotiecampagnes voor vis hebben een veel lagere intensiteit gehad in Nederland. Om die reden
was het makkelijker om verbeteringen te bewerkstelligen in indicatoren gerelateerd aan vis.
Terugkijkend naar de door ons gehanteerde afkapwaarden voor de stadia van gedragsverandering
denken wij dat we meer uitdagende doelen zouden kunnen stellen voor de gedragsverandering in
relatie tot groenteconsumptie. Alles overziende was ons voorlichtingsprogramma meer
gedragsgericht en minder cognitief georiënteerd. Korte aanbevelingen zoals ‘eet twee keer per
week vis’, ‘geen dag zonder twee stukken fruit’, ‘gebruik groente bij het middag- én het avondeten’
werden benoemd in alle voorlichtingsmomenten en herhaald in de voorlichtingsboekjes. De
voornoemde gedragsaspecten waren opgenomen in de vragenlijst die is gebruikt om de
ontwikkelingen in stadium van gedragsverandering te beoordelen. Dit kan hebben bijgedragen aan
de significante verschillen in het stadium van gedragsverandering variabele voor fruit- en
groenteconsumptie.

Het bovenstaande overziende, concluderen wij dat onze eerste hypothese is bevestigd met
uitzondering van de cognitieve aspecten voor de inname van fruit en groente. Ondanks het belang
van gedragscontrole voor het veranderen van voedingsgedrag is het opmerkelijk dat er geen effect
werd geregistreerd op zelf-effectiviteit. Rekening houdend met de duidelijke verschillen voor de
andere cognitieve en gedragsmaten kunnen we hiervoor geen goede verklaring geven. Een
mogelijke verklaring is dat het concept ‘zelf-effectiviteit’ niet goed is geoperationaliseerd in de
vragenlijst. Een minder waarschijnlijke verklaring is dat, ondanks een gedragsverandering in de
interventiegroepen, de deelnemers zich niet bewust waren van een verandering in zelf-effectiviteit.
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De tweede hypothese over gedragsverandering werd zeer duidelijk bevestigd voor de
inname van vis en in mindere mate voor de inname van fruit en groente. De inname van vis in de
interventiegroepen verdubbelde en de gecombineerde fruit-groente inname nam met een vijfde
toe. Op basis van alle indicatoren in tabel 10.3 voor de controlegroep (A1) concluderen wij dat de
‘interventie’ die gebruikt werd in de controleconditie, folders met richtlijnen goede voeding, geen
enkele invloed had terwijl alle deelnemers in deze groep toch ook een hoog risico hadden op het
ontstaan van HVZ. Deze conclusie stemt tot nadenken omdat de controlegroep de ‘gebruikelijke
zorg’ in de reguliere gezondheidszorg weerspiegelt. Klaarblijkelijk dient er meer aandacht gegeven
te worden aan interventies in de gezondheidszorg waarvan groepsdynamische elementen een
onderdeel vormen. Om gedragsverandering te bewerkstelligen kan niet volstaan worden met een
eenmalig advies. Het gebruik van standaard folders bij gezondheidsvoorlichting is van beperkte
waarde. Voorlichtingsmateriaal dient gericht te zijn op specifieke doelgroepen en dient
toegesneden te zijn op het stadium van gedragsverandering.

De derde hypothese werd verworpen. Hoewel deelnemers die, naast de drie sessies met
groepsvoorlichting, ook individuele op maat gesneden voorlichting ontvingen consistent iets betere
scores op de uitkomstindicatoren hadden, waren deze verschillen niet significant. We concluderen
dat in ons onderzoek geen aanvullende waarde kan worden aangetoond van op maat gesneden
voorlichting op basis van het stadium van gedragsverandering. Ander onderzoek stelt dan het
tegendeel waar is.28 29 Deze discrepantie kan op verschillende manieren uitgelegd worden. Een
verklaring is dat de door ons aangeboden hoofdinterventie intensief was. Deze bestond uit drie
interactieve groepssessies terwijl in het elders verrichte onderzoek op maat gesneden stadium-
specifieke informatie in een brief met voedingsvoorlichting werd gebruikt. Blijkbaar is de mix met
voorlichtingselementen in onze groepssessies, die werd aangeboden aan alle deelnemers
onafhankelijk van het stadium van gedragsverandering, voldoende effectief om goede uitkomsten
te bewerkstelligen. Op basis van ons onderzoek kunnen wij géén conclusies trekken over de
effectiviteit van alléén individuele stadium-specifieke voorlichtingsbrieven (zonder
groepsvoorlichting) vergeleken met groepsvoorlichting an sich. Brug en zijn collega’s toonden aan
dat individuele stadium-specifieke op maat gesneden brieven effectiever zijn bij het veranderen
van voedingsgedrag dan persoonlijke algemene brieven met voedingsinformatie.30 Een andere
verklaring is dat de door ons aangeboden informatie voldoende systematisch was en in de juiste
volgorde werd gegeven. De volgorde was bewustmaking, kennisoverdracht, specifieke attitudes
beïnvloeden en vaardigheidstraining. Dit is een vergelijkbare volgorde zoals beschreven door
Prochaska.22 Om gedragsverandering te bewerkstelligen zijn meerdere contacten effectiever dan
enkelvoudige contacten om de volgende redenen: (i) als onderdeel van een interactieve
benadering om zo terugkoppeling van informatie in het veranderingsproces te kunnen gebruiken,
(ii) de hoeveelheid informatie die besproken dient te worden bij verandering van voedingsgedrag,
(iii) om de voortgang van het veranderingsproces te vergemakkelijken.

De implicatie van ons onderzoek is dat groepsvoorlichting over Mediterrane voeding even
doelmatig is als op maat gesneden voedingsvoorlichting aan de hand van persoonlijke brieven.
Wellicht kunnen individuele op maat gesneden brieven gemakkelijker gebruikt worden in
grootschalige voorlichtingsprogramma’s over voeding. Groepsvoorlichting kan echter
gemakkelijker geïmplementeerd worden in kleinschalige programma’s in de eerstelijns
gezondheidszorg. We verwachten dat, door een intensieve blootstelling aan informatie en het
gebruik van interactieve elementen tussen de deelnemers, de duur van gedragsverandering beter
zal beklijven in een groepsprogramma. Toekomstige resultaten (er zijn drie nametingen gepland na
respectievelijk 52, 104 en 156 weken) zullen aantonen hoe duurzaam de veranderingen in het
voedingsgedrag zijn in ons onderzoek. We concluderen dat het mogelijk is om significante
veranderingen in het voedingsgedrag te realiseren bij personen die zich kenmerken door een hoog
risico op hartvaatziekten en een lage sociaal-economische status. Daarbij werd gebruik gemaakt
van een gestructureerd voorlichtingsprogramma met drie interactieve bijeenkomsten.
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HOOFDSTUK 11

ALGEMENE DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN
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11. INLEIDING

In dit hoofdstuk zullen eerst de drie centrale onderzoeksvragen achtereenvolgens worden besproken,
daarna strategieën bij preventie van coronaire hartziekten (CHZ), recente ontwikkelingen in het
onderzoek naar CHZ en programmatische preventie. Het hoofdstuk wordt afgesloten met
aanbevelingen. In paragraaf 11.1 wordt aandacht gegeven aan de achtergronden van de oversterfte
door coronaire hartziekten (CHZ) in Groningen. In paragraaf 11.2 de hulpvraag en
behandelvertraging bij een hartinfarct. In paragraaf 11.3 wordt aandacht gegeven aan preventie van
CHZ. In paragraaf 11.1.1 t/m 11.1.3 worden drie hypothesen besproken die een verklaring kunnen
geven voor de eerste centrale onderzoeksvraag over de achtergronden voor de CHZ-oversterfte in
Groningen. In paragraaf 11.1.4 methodologische beperkingen aan de orde gesteld. Vervolgens zullen
in paragraaf 11.1.5 aanvullende gegevens gepresenteerd worden. Deze gegevens kwamen
beschikbaar nadat hoofdstukken 2 en 3 waren afgerond. In paragraaf 11.1.6 worden conclusies
getrokken over de mogelijke verklaringen van de CHZ-oversterfte in Groningen.

In paragraaf 11.2 worden bij de bespreking van de tweede centrale onderzoeksvraag de
beschrijvende gegevens over behandelvertraging bij een hartinfarct samengevat. Per afzonderlijk
onderdeel van de behandelvertraging zal benoemd worden of er mogelijkheden zijn voor bekorting
van behandelvertraging.

In paragraaf 11.3. komt de derde centrale onderzoeksvraag aan de orde. Er worden twee
aspecten van preventie van CHZ besproken. Dit gebeurt aan de hand van het advies stop-met-roken
door huisartsen in Groningen (paragraaf 11.3.1) en mogelijkheden voor verandering van
voedingsgedrag bij personen met een hoog CHZ-risico (11.3.2). In paragraaf 11.3.3. worden
conclusies getrokken over de mogelijkheid van CHZ-preventie.

In paragraaf 11.4 aandacht gegeven aan twee strategieën die bij preventie van CHZ van
belang zijn: een brede bevolkingsgerichte benadering en een hoog risicobenadering.

In paragraaf 11.5 worden een enkele recente ontwikkelingen besproken die van belang zijn
voor onderzoek en behandeling van CHZ.

In paragraaf 11.6 wordt ingegaan op de programmatische preventie. Dit is momenteel een
belangrijk onderdeel van het preventiebeleid van het ministerie van VWS.

In paragraaf 11.7 staan met aanbevelingen voor onderzoek, voor onderwijs aan artsen, voor
de curatieve gezondheidszorg en voor de openbare gezondheidszorg.

11.1. ACHTERGRONDEN VAN DE CHZ-OVERSTERFTE IN GRONINGEN
Begin jaren negentig werden GGD’en verantwoordelijk voor het beschrijven van de volksgezondheid
op regionaal niveau. Kort na de invoering van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV)
werd door de GGD in Groningen gerapporteerd dat er meer mensen dan elders in Nederland
overleden door coronaire hartziekten (CHZ). In de provincie Groningen was de CHZ-sterfte 17% hoger
dan het landelijk gemiddelde. Dat betekent dat er per jaar ongeveer 150 CHZ-sterfgevallen méér
optreden dan op grond van landelijke cijfers te verwachten zou zijn. Overigens is de CHZ-oversterfte
binnen de provincie niet homogeen verdeeld. Met name in Oost-Groningen is de CHZ-oversterfte 28%
hoger (gemiddelde over een periode 1991-1995). De gemiddelde levensverwachting van de inwoners
van Oost Groningen is 0,8 jaar korter dan het Nederlands gemiddelde. Dit is op populatieniveau een
groot verschil.1

Het signaal over de regionale CHZ-oversterfte werd niet door huisartsen of cardiologen
afgegeven. Het is uitermate moeilijk voor clinici om bij regelmatig voorkomende aandoeningen te
bepalen of zij meer of minder dan elders te maken hebben met een bepaald soort problematiek.
Daarvoor is gericht epidemiologisch onderzoek nodig waarbij het aantal ziektegevallen wordt afgezet
tegen een referentiebevolking. Tevens dient er rekening gehouden te worden met de leeftijdsopbouw
van de bevolking. Het kan ook zo gezegd worden: de zorgverleners zien in hun spreekkamer de
individuen die de teller van een breuk vertegenwoordigen. De (epidemiologische) onderzoeker kan
met behulp van een bijbehorende noemer de breuk berekenen. Het beschrijven van het regionale
sterftepatroon en het bespreken van de uitkomsten met relevante professionals in de
gezondheidszorg en met de bestuurscommissie van de GGD is een belangrijk onderdeel van de
epidemiologische signaleringsfunctie van de GGD.

De CHZ-oversterfte in Groningen zou door drie, elkaar overigens niet uitsluitende, hypotheses
kunnen worden verklaard. Ten eerste door een onjuiste sterfteregistratie door artsen die werkzaam
zijn in Groningen. De tweede hypothese is een hogere sterftekans per ziektegeval.
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De derde hypothese is dat een hogere prevalentie van CHZ-risicofactoren een verhoogde incidentie
en sterfte van CHZ tot gevolg heeft. Deze drie hypothesen worden achtereenvolgens besproken.

11.1.1. De kwaliteit van de registratie van doodsoorzaken (hypothese 1)
De verhoogde CHZ-oversterfte in de zeventiger en tachtiger jaren in noordoost Nederland werd door
Mackenbach in zijn proefschrift aan de orde gesteld.2 Hij concludeerde dat de kwaliteit van de
statistiek van doodsoorzaken in Nederland zich in gunstige zin onderscheidde van andere Europese
landen. Daarnaast concludeerde hij dat regionale sterfteverschillen in Nederland geen samenhang
vertonen met verschillen in aanbod van medische zorg. Verder stelde hij dat voor het ontrafelen van
regionale sterfteverschillen onder andere trendstudies (analyses op meerdere momenten in de tijd)
nodig zijn. Door de GGD in Groningen is een gedetailleerd sterftepatroon aan de hand van
voortschrijdende 5-jaarsgemiddelde beschreven over de periode 1980-1993.1 3  Bij de beschrijving
van het regionale sterftepatroon binnen de provincie Groningen viel op dat, naast de consistente en
significante hogere CHZ-sterfte, er door de jaren heen ook een consistent significant lagere
sterfteratio bestond voor de categorie ‘symptomen en onvolledig omschreven doodsoorzaken’. De
lagere sterfte in deze categorie in Groningen was echter veel te klein om de omvang van CHZ-
oversterfte te verklaren. Dit betekent echter wel dat er door artsen werkzaam in Groningen blijkbaar
op een beter omschreven wijze doodsoorzaken werden ingevuld dan elders in Nederland. Een
praktisch gegeven, dat door alle artsen die in de patiëntenzorg werkzaam zijn herkend zal worden, is
dat het regelmatig voorkomt dat de toedracht bij overlijden van een patiënt niet goed bekend is.
Daardoor kan het invullen van een doodsoorzakenformulier lastig zijn. In welke mate er in die gevallen
door artsen juiste en of volledige gegevens worden ingevuld is onduidelijk. Het is denkbaar dat er in
een aantal twijfelgevallen gemakshalve hartinfarct wordt ingevuld. Dit was een van de beweegredenen
om een vergelijkend onderzoek uit te voeren over de wijze van het invullen van
doodsoorzaakformulieren door Groningse artsen en een vergelijkbare groep collegae uit de rest van
Nederland (hoofdstuk 4). Uit dit experimentele onderzoek bleek dat in Groningen, zowel door
huisartsen als door medisch specialisten iets vaker HVZ en CHZ werd ingevuld. Echter dit regionale
verschil kon ruimschoots door toevalsschommelingen verklaard worden. Wel werd een significant
verschil gevonden tussen huisartsen en overige artsen. Huisartsen bleken HVZ en CHZ beter te
registreren op het doodsoorzakenformulier.

De globale conclusie van dit deelonderzoek is dat Groningse artsen op vergelijkbare wijze
doodsoorzaken certificeren en dat de CHZ-oversterfte in Groningen niet herleidbaar is op de manier
van registratie van doodsoorzaken.

11.1.2. Sterftekans bij een hartinfarct (hypothese 2)
Om een verantwoorde uitspraak te kunnen doen over de sterftekans bij een hartinfarct zouden
gegevens van een prospectief bevolkingsonderzoek nodig zijn. Daarbij is informatie over alle nieuw
optredende hartinfarcten nodig die gekoppeld moet worden aan de doodsoorzakenstatistiek. Dit type
gegevens is in Groningen niet beschikbaar. Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) bleek dat het percentage thuissterfte in geval van een hartinfarct in Groningen hoger is dan
elders in Nederland.4 Het CBS publiceert na 1985 geen gegevens meer in haar standaardpublicaties
over sterfte naar locatie (thuis, instellingstype).

Via de Stichting Informatie Gezondheidszorg (SIG) kunnen wel gegevens geleverd worden met
betrekking tot de sterfte in ziekenhuizen bij de ontslagdiagnose hartinfarct. Dit type gegevens was in
het kader van dit onderzoek niet beschikbaar. In Nederland zijn er nauwelijks aanwijzingen voor het
bestaan van regionale verschillen in sterftepatronen door het aanbod van medische zorg.5 6

Daarentegen zijn er in Engeland duidelijke sterfteverschillen per ziekenhuis. In 1999 werd voor het
eerst sinds de oprichting van de National Health Service in 1948 een rapport gepubliceerd waarin een
vergelijkend overzicht wordt gegeven van het functioneren van ziekenhuizen aan de hand van een set
klinische indicatoren.7 Met name bij ziekenhuissterftecijfers wordt een grote spreiding gezien. Dit zal
ongetwijfeld te maken hebben met het lage aggregatieniveau van de betreffende gegevens.

Wij hebben op indirecte wijze informatie verzameld over de sterftekans bij een hartinfarct. Dit is
gebeurd aan de hand van een vergelijkend onderzoek tussen Groningen en Rotterdam bij 924
patiënten met een bevestigd hartinfarct (hoofdstuk 7). De tijdsduur tussen begin van klachten en
aankomst in een ziekenhuis beschouwen wij als een proxy voor de sterftekans. Hoe langer de
behandelvertraging bij een hartinfarct hoe hoger het sterfterisico. De totale mediane pre-hospitale
vertraging was in Groningen iets korter dan twee uur (111 minuten). Dit is korter dan in Rotterdam en
komt overeen met gegevens van elders in Nederland.8 Door dit gegeven is het aannemelijk dat de
overlevingskans van gehospitaliseerde patiënten in Groningen niet afwijkt van het landelijk
gemiddelde. Echter in hoofdstuk 7 is ook beargumenteerd dat patiënten die in Groningen in een
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ziekenhuis opgenomen worden niet representatief zijn voor alle patiënten met een hartinfarct en een
selecte groep kunnen vormen van personen die snel hulp inschakelen. Een van de argumenten om
dit te onderbouwen werd gevonden in de gestructureerde interviews met nabestaanden van aan een
hartinfarct overleden patiënten. In de ene helft van de gevallen was er sprake van zeer plots
overlijden. Bij de andere helft van de overledenen was de patiëntvertraging mediaan twee keer zo
lang als bij patiënten die in het ziekenhuis werden opgenomen voor een hartinfarct. Een aanvullend
argument voor de stelling dat relatief minder Groningers na een hartinfarct in een ziekenhuis worden
opgenomen is dat de ziekenhuisontslagdiagnosen in Groningen sedert de tachtiger jaren consistent
lager zijn dan het landelijke gemiddelde (voor de periode 1983-1987 zie hoofdstuk 2; voor het jaar
1994 gecorrigeerd voor heropnames zie paragraaf 11.1.5 en tabel 11.1.5.1).

Kort samengevat: Wij hebben geen beschikking over gegevens over de sterftekans per geval
van een hartinfarct. Wel bestaan er gedateerde aanwijzingen dat de thuissterfte in Groningen hoger
was dan elders in Nederland. Daarnaast werden in Groningen relatief minder patiënten met een
hartinfarct in een ziekenhuis opgenomen.

11.1.3. Prevalentie van risicofactoren voor coronaire hartziekten (hypothese 3)
Voor het beantwoorden van de derde hypothese zijn de beschikbare gegevens over risicofactoren
geanalyseerd. De aandacht gaat daarbij uit naar de erkende risicofactoren voor CHZ: roken,
bloeddruk, serum cholesterolgehalte, overgewicht en voedingsgewoonten.9

Roken: in 1990 werd in een gezondheidsenquête van de GGD gevonden dat er in Groningen
meer gerookt werd dan het landelijk gemiddelde. Het percentage rokers in Groningen was 2% hoger.
De voor leeftijd gestandaardiseerde rookratio gaf aan dat verhoudingsgewijs 5% meer werd gerookt
doch door het kleine steekproefaantal was dit verschil niet statistisch significant. In grootschaliger
onderzoek dat later werd uitgevoerd (zie paragraaf 11.1.5.2) werd aangetoond dat het percentage
rokers in Groningen significant hoger is dan landelijk.

Hoge bloeddruk: gegevens uit de literatuur over Groningen, die vergeleken werden met het
landelijk peilstationonderzoek voor HVZ, maken het aannemelijk dat hoge bloeddruk niet vaker
voorkomt in Groningen. Een verhoogd voorkomen van hoge bloeddruk als verklaring voor de CHZ-
oversterfte lijkt dus niet aannemelijk.

Serumcholesterolgehalte en voedingsinname: hierover zijn geen representatieve Groningse
gegevens beschikbaar. In de gegevens van de landelijke voedselconsumptiepeiling (VCP) is wel
gezocht naar regionale verschillen in vetinname. Door voedingskundigen van TNO-Voeding werd
geobserveerd dat op grond van de achtergrondkenmerken regio en sociaal-economische status
(SES) slechts geringe verschillen in vetinname zijn geregistreerd. Door regio en SES kan slechts een
verschil van 2,5% van de totale vetinname verklaard kan worden.10 Het voedingspatroon van
personen met een lage SES is minder gunstig door een hogere inname van verzadigd vet en een
lagere inname van fruit en vezelrijke producten.11

Overgewicht is eenvoudig te bepalen. Er is een positief verband tussen de hoeveelheid
energie in de voeding en het lichaamsgewicht. Indien het niveau van energieinname hoger is dan het
energieverbruik wordt energie in de vorm van vet in het lichaam opgeslagen. Overgewicht is het
gevolg van een langdurige verstoring van de energiebalans waarbij de factor lichaamsbeweging een
belangrijke rol speelt. Het risico op CHZ is verhoogd bij overgewicht. De Queteletindex (QI) is bij
volwassenen een geschikte maat voor bepaling van de mate van (over)gewicht. Uit internationaal
onderzoek blijkt dat het relatief risico op CHZ-sterfte bij overgewicht graad I (QI 25 t/m 29 kg/m2) twee
keer zo hoog en bij overgewicht graad II, ook wel vetzucht of adipositas genoemd (QI >= 30 kg/m2),
drie keer zo hoog is.12 13 In Nederland kan bij mannen 21% van de CHZ-sterfte worden toegeschreven
aan overgewicht en bij vrouwen 28%.14

De voorlopige conclusie over de derde hypothese was dat er in Groningen aanwijzingen waren
dat de prevalentie van risicofactor roken in Groningen hoger was dan het landelijk gemiddelde en dat
aanvullende gegevens nodig waren (zie paragraaf 11.1.5).

11.1.4. Methodologische beperkingen achtergronden CHZ-oversterfte
Mede doordat het beschreven onderzoek de tijdsperiode van 1980 tot en met 1998 bestrijkt is er
gebruik gemaakt van verschillende regionale indelingen. Soms de provincie Groningen, soms
subregio’s binnen de provincie Groningen. Soms waren landelijke referentiegegevens beschikbaar,
soms kon alleen vergeleken worden met andere regio’s. Soms is gebruik gemaakt van
vijfjaarsgemiddelden, in andere gevallen van jaargemiddelden. Dit zou als willekeurigheid
geïnterpreteerd kunnen worden doch deze beperkingen werden bepaald door de aanwezige
randvoorwaarden van de respectievelijke onderzoeksprojecten.
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De belangrijkste beperking voor de externe validiteit van het in hoofdstuk 3 beschreven
onderzoek is dat de 10 casus wellicht niet representatief zijn voor het gemiddelde Nederlandse
sterftepatroon. Echter doordat er een redelijke overstemming bestaat tussen de 10 casus en het
landelijk sterftepatroon op het niveau van hoofdgroepen en doordat de helft van de casus betrekking
had op hartvaatziekten is het aannemelijk dat de globale conclusie valide is.

De interpretatie van ziekenhuisontslagdiagnoses wordt bemoeilijkt door twee factoren. Ten
eerste de validiteit van de gegevens die laag is doordat er decentraal in ziekenhuizen gecodeerd
wordt. Ten tweede dat tot 1990 geen onderscheid gemaakt kon worden tussen eerste opname en
herhalingsopname. Daarom worden in paragraaf 11.1.5 gegevens over ziekenhuisontslag
gecorrigeerd voor heropnames gepresenteerd.

De verhoogde CHZ-sterfte in Groningen is beschreven over een periode van 15 jaar. Het is
belangrijk om daarbij in gedachten te houden dat de CHZ-sterfte de resultante is van de
leefomstandigheden en leefwijze in tientallen jaren die daaraan zijn voorafgegaan. Bij het zoeken naar
verklaringen is vooral gebruik gemaakt van beschikbare gegevens die veelal betrekking hebben op
een ander tijdvak als waarop de sterftecijfers betrekking hebben. Zo zijn de gepresenteerde gegevens
over risicofactoren vooral van belang voor het optreden van ziekte en sterfte in de toekomst.

Op basis van dwarsdoorsnedeonderzoek kunnen geen oorzakelijke verbanden gelegd worden.
In die zin dienen de gepresenteerde beschrijvende gegevens over CHZ-risicofactoren met
voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. Wel is het zo dat bij het in de loop der jaren herhaaldelijk
beschrijven van risicofactoren trends gesignaleerd worden waardoor de zeggingskracht toeneemt.

Bij de presentatie van Groningse gegevens over risicofactoren was het nodig om te vergelijken
met andere databronnen die verschillende methodes hanteren bij de gegevensverzameling. Door de
diversiteit aan gegevensbronnen was het niet mogelijk om op populatieniveau rekening te houden met
het gecombineerd vóórkomen van CHZ-risicofactoren. In de werkelijkheid komen CHZ-risicofactoren
vaak gecombinieerd voor. In tabel 11.1.6. is aangegeven dat dit leidt tot hogere relatieve risico’s.
Daarom is het niet mogelijk om op basis van de gepresenteerde gegevens over afzonderlijke
risicofactoren een betrouwbare schatting te maken van de implicaties voor de oversterfte aan CHZ in
Groningen. Er is in dit proefschrift zo goed als mogelijk aangegeven waar mogelijke problemen
bestaan in onderlinge vergelijkbaarheid van gegevens.

11.1.5. Aanvullende gegevens over de 2e en 3e hypothese en interpretatie

11.1.5.1. Sterftekans bij hartinfarct (hypothese 2)

Voor het jaar 1994 waren bij de GGD Groningen gegevens beschikbaar over sterfte aan hartinfarct
(CBS) en ziekenhuisontslagdiagnosen (SIG). Omdat bij de ziekenhuisontslagdiagose in 1994 een
onderscheid gemaakt kon worden tussen eerste opname en heropname zijn deze cijfers beter te
interpreteren dan de in hoofdstuk 2 gepresenteerde gegevens over 1983-1987 (eerste opname
gecombineerd met heropnames). In 1994 werden alleen eerste opnamen meegeteld. In Groningen is
het SHR-verhoudingsgetal (Standardised Hospitalisation Ratio) voor ziekenhuisontslag vanwege een
acuut hartinfarct 97. Deze ratio is gecorrigeerd voor heropnames en is vergeleken met het
Nederlandse gemiddelde als standaard. In de provincie Groningen werden 16 personen minder
opgenomen met een acuut hartinfarct dan op grond van landelijke cijfers te verwachten zou zijn. Dit is
niet significant lager dan het landelijk gemiddelde. Echter bij een hogere CHZ-sterfte in Groningen zou
een verhoogd verhoudingsgetal voor ziekenhuisopnames vanwege acuut hartinfarct passen. Nadat
een onderscheid is gemaakt naar sub-regio binnen de provincie Groningen blijkt dat  er regionale
verschillen zijn (tabel 11.1.5.1). Een 3% lager aantal ziekenhuisopnames contrasteert met het 22%
hogere sterftecijfer voor acute hartinfarcten (daarbij is gestandaardiseerd voor leeftijd). Er zijn in de
provincie Groningen in 1994 144 personen meer aan een acuut hartinfarct overleden dan op grond
van landelijke cijfers te verwachten zou zijn. De problematiek is meer uitgesproken in Oost-Groningen.
Echter in beide Groningse subregio’s bestaat een duidelijke discrepantie tussen ziekenhuisontslag na
een hartinfarct en sterfte door een hartinfarct. Dit wijst op meer thuissterfte in Groningen bij een acuut
hartinfarct.



98

Tabel 11.1.5.1.  Ziekenhuisontslag van en sterfte door acuut hartinfarct in 1994 in Groningen

ZIEKENHUISONTSLAG
Werkelijk
aantal

Verschil op basis
van
Landelijke
gegevens

SHR 95% betrouwbaarheidsinterval

Oost-Groningen 344 + 38 112 100 – 123
Overig provincie Groningen 640 - 54 91   84 –  98
Provincie Groningen 988 - 16 97   91 – 103

STERFTE SMR
Oost-Groningen 260 + 67 135 135 – 151
Overig Groningen 520 + 77 117 107 – 127
Provincie Groningen 780 +144 122 113 – 131
SHR= Standardised Hospitalisation Ratio   De SHR en SHR voor Nederland zijn 100
SMR= Standardised Mortality Ratio   

Reanimaties: het aantal reanimaties dat wordt uitgevoerd door de ambulance-
verpleegkundigen wordt geprotocolleerd vastgelegd. In een recent gepubliceerd onderzoek over de
periode 1995-1997 in de regio Amsterdam werden deze gegevens geanalyseerd.15 Het aantal
reanimaties op grond van een cardiale oorzaak in de provincie Groningen werd vergeleken met de
Amsterdamse gegevens. Het verhoudingsgetal tussen Groningen en Amsterdam is 93 (95%
betrouwbaarheidsinterval 82-104). Het verschil is niet statistisch significant. Hoewel het denkbaar is
dat verschillen in protocollaire werkwijze bestaan tussen Groningen en Amsterdam suggereren deze
getallen dat er in Groningen relatief minder vaak een ambulance wordt ingeschakeld voor personen
met een hartstilstand.
Samenvattend concluderen wij op grond van ziekenhuisontslagdiagnosen en ambulance-ritstatistieken
dat voornoemde gegevens passen in het beeld van meer thuissterfte in geval van een hartinfarct
waardoor minder personen in het ziekenhuis worden opgenomen.

11.1.5.2. Gebruik van tabak (hypothese 3)
Voor roken zijn gegevens beschikbaar van drie gezondheidsenquêtes die de GGD in de provincie
Groningen heeft uitgevoerd.16 In 1994 en 1998 werden de gezondheidsenquêtes op het
aggregatieniveau van de provincie Groningen uitgevoerd. Door de schaalgrootte nam de
steekproefomvang toe. De voor leeftijd gestandaardiseerde rookratio in deze Groningse
gezondheidsenquêtes is 105 (95% -betrouwbaarheidsinterval100-105) hetgeen overeenkomt met 2%
meer rokers op populatieniveau.

Onafhankelijk daarvan werden door de GGD Groningen, op basis van een grote landelijke
steekproef van de STIVORO, provinciale rookpatronen geanalyseerd in relatie tot CHZ-sterfte.17

Gemiddeld over de periode 1986-1991 was het percentage rokers in Groningen 3% hoger. Na
standaardisatie voor leeftijd was de Groningse rookratio 108 (95% BI 103-114). Ook in de landelijke
CBS-gezondheidsenquête over de periode 1992-1995 wordt bevestigd dat er significant meer gerookt
wordt in Groningen (3% meer rokers).18 De conclusie is dat er in Groningen in de afgelopen 10 jaar
significant meer gerookt werd (en wordt) dan elders in Nederland.

Interpretatie: roken is de belangrijkste vermijdbare risicofactor voor CHD. Gemiddeld is de
kans dat een roker sterft aan hartvaatziekten 70% hoger dan bij niet rokers.19 Er worden wisselende
getallen genoemd over de periode dat de effecten van roken doorwerken op het risico om een
hartinfarct te ontwikkelen met als ondergrens 3 jaar.20 Een andere bron stelt dat ongeveer 10 jaar na
het stoppen met roken de CHD-sterftekans van rokers, die één pakje of minder per dag rookten, bijna
gelijk is aan personen die nooit gerookt hebben.21 In de spraakmakende Britse artsenstudie bleef het
risico 30% hoger tot 15 jaar na het stoppen.22 Het is daarom aannemelijk dat het effect van het
hogere rookpercentage in Groningen zich minimaal gedurende een jaar of tien blijft weerspiegelen in
de sterftestatistieken.

11.1.5.3. Verhoogde bloeddruk (hypothese 3)
De prevalentie van door de bevolking gerapporteerde verhoogde bloeddruk in gegevens van
gezondheidsenquêtes is in Groningen vergelijkbaar met elders in Nederland. Een meer betrouwbaar
beeld van het voorkomen van verhoogde bloeddruk kan verkregen worden uit geprotocolleerd
gemeten bloeddrukwaarden op bevolkingsniveau. Bij vergelijking van de gegevens van de
diastolische bloeddruk (diastolische bloeddruk >= 95 mm Hg) van de stichting Hypertensiedienst
Groningen (SHG) in vergelijking met het Peilstationonderzoek HVZ dat werd uitgevoerd door het
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Rijksinstituut voor Volkgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) blijkt dat ongeveer evenveel personen
verhoogde bloeddruk hebben (10% van de bevolking van 20-59 jaar oud).23 24 De ontwikkelingen in
case-finding en behandeling van verhoogde bloeddruk worden van groot belang geacht voor de
veranderingen in de incidentie en sterfte aan cerebrovasculaire afwijkingen (CVA=beroerte).25 Daarom
kan een idee over het vóórkomen van verhoogde bloeddruk worden verkregen door analyse van de
gestandaardiseerde sterfte door cerebrovasculaire accidenten. In Groningen is de sterfte aan
beroerte in de periode 1989-1993 zeven procent lager dan landelijk. Dit is een statistisch significant
verschil. Vanuit het perspectief van concurrerende doodsoorzaken zou een deel van de lagere CVA-
sterfte als volgt verklaard kunnen worden. Doordat de sterfte door een hartinfarct op gemiddeld
jongere leeftijd optreedt dan door een beroerte blijven er voor de laatste doodsoorzaak minder
personen over om aan te overlijden. Een andere verklaring kan zijn dat er in Groningen sprake is van
goede opsporing van nieuwe gevallen en adequate behandeling van verhoogde bloeddruk op
populatieniveau. De inspanningen en activiteiten van de SHG, die reeds twee decennia lang
screeningscampagnes ter opsporing van verhoogde bloeddruk op gemeentelijk niveau organiseert,
hebben daar ongetwijfeld aan bijgedragen. Bij iedere SHG-campagne werd onder de deelnemers aan
de screening bij 5% een behandelde en eveneens bij 5% een onbehandelde hoge diastolische
bloeddruk gevonden (>= 95 mm Hg, 3x gemeten). Tachtig procent van de nieuw gevonden
hypertensiegevallen bleek na 2 jaar een streeftensie te hebben (<= 90 mm Hg diastolisch).26 Door de
SHG werd in de periode 1980-1996 in het screeningsonderzoek bij 42.000 personen van 25-59 jaar
oud de bloeddruk gemeten.  Daarnaast zijn de huisartsen in Groningen mogelijk ook alerter bij het
meten van de bloeddruk in hun dagelijkse praktijk en consequenter bij de behandeling van verhoogde
bloeddruk.

Interpretatie: het is niet aannemelijk dat de risicofactor verhoogde bloeddruk gerelateerd is
aan de oversterfte door coronaire hartziekten in Groningen.

11.1.5.4. Serum totaal cholesterol (hypothese 3)
Bij cholesterolwaarden kan een onderscheid gemaakt worden tussen het totaal serumcholesterol
(schadelijk bij een te hoog gehalte) en HDL-cholesterol (ook wel het ‘gunstige’ of ‘beschermende’
cholesterol genoemd). Representatieve gegevens over het totaal serum cholesterolgehalte en de
verhouding totaal/HDL-cholesterol zijn slechts in beperkte mate beschikbaar. Weliswaar wordt het
totaal cholesterolgehalte in het kader van risicoclassificatie van patiënten vaak bepaald, maar op
populatieniveau zijn slechts fragmentarische gegevens beschikbaar. Landelijke referentiegegevens
werden in het CB-project (1974-1980), RIFOH-project (1981-1986), Peilstation-project (1987-1992),
het MORGEN-project (1993-1997) en Regenboog-project (1998- heden) bepaald.27 28 Een verhoogd
totaal cholesterolgehalte (>= 6,5 mmol/l) komt bij 20% van de bevolking van 20 jaar en ouder voor
(mannen 19%, vrouwen 23%).29 Een verhoogd totaal cholesterolgehalte neemt sterk toe boven de
leeftijd van 40 jaar. Met het ouder worden neemt de prevalentie weer af, bij mannen vanaf 60 jaar en
bij vrouwen vanaf 70 jaar. Vanaf het midden van de tachtiger jaren is het totaal cholesterolgehalte op
populatieniveau geleidelijk gaan dalen. Van 1987-1995 is het gemiddelde cholesterolniveau met 3,5%
gedaald. Een verlaagd gehalte van het beschermende HDL-cholesterol (<= 0,9 mmol/l) komt veel
vaker voor bij mannen (16,5%) dan bij vrouwen (3,4%). Met het toenemen van de leeftijd komt een
verlaagd HDL-cholesterolgehalte vaker voor. Er is geen sprake van een consistente trend in de tijd
van een verlaagd HDL-cholestergehalte. De belangrijkste verklaring van de daling in het serum totaal
cholesterolgehalte wordt toegekend aan een verminderde inname van verzadigd vet en het
verwijderen van alle trans-onverzadigde vetten uit de margarine door de voedingsindustrie.29

In de provincie Groningen is de enige representatieve actuele gegevensbron (op
populatieniveau) de nog niet gepubliceerde informatie uit het PREVEND-onderzoek dat in de periode
1997-1998 in de gemeente Groningen is gestart. Het betreft voorlopige uitslagen waarbij nader
onderzoek van controlesera met referentiegegevens nodig is. In het PREVEND-onderzoek zijn serum
totaal cholesterolwaarden van 6367 personen van 30-59 jaar beschikbaar. Gegevens over HDL-
cholesterol zijn nog niet beschikbaar. Er bestaan aanwijzingen in de literatuur dat bij het serum totaal
cholesterolgehalte seizoensinvloeden een rol spelen. In de wintermaanden zijn 3%-5% hogere
waarden gevonden dan in de zomermaanden. Er is een hoge negatieve correlatie tussen de
temperatuur van de buitenomgeving en het serum totaal cholesterolgehalte.30 In Nederland lijken
minder grote verschillen te bestaan.27 De cholesterolbepalingen in het PREVEND-onderzoek werden,
evenals bij het MORGEN-project gespreid over het jaar uitgevoerd, hetgeen de vergelijkbaarheid ten
goede komt. Na standaardisatie voor de bevolkingsopbouw voor het jaar 1997 zijn de gegevens van
het MORGEN- en PREVEND-project vergeleken. In 1997 lieten in het MORGEN-project 3881
personen hun cholesterol bepalen. De gemiddelde totaal cholesterolwaarden bij 30-59 jarigen waren
in Groningen hoger dan elders in Nederland. Bij mannen in Groningen 5,67 mmol/l versus 5,37 mmol/l
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in het MORGEN-project . Bij vrouwen in Groningen 5,49 mmol/l versus 5,23 mmol/l in het MORGEN-
project. Voor beide geslachten was het totaal cholesterolgehalte in de stad Groningen 0,28 mmol/l
hoger dan de Nederlandse referentiegegevens. Dit betekent dat op bevolkingsniveau het serum totaal
cholesterolgehalte in de gemeente Groningen 5% hoger werd gemeten.28 31 Bij beide geslachten is de
gemiddelde waarde in alle vijfjaarsgroepen hoger in Groningen. Als een afkappunt van 6,5 mmol/l als
criterium voor een matig tot ernstig verhoogd serum totaal cholesterolgehalte wordt gehanteerd zijn
de verschillen nog groter: mannen Groningen 25% (MORGEN 14%) en vrouwen Groningen 19%
(MORGEN 11%) verhoogd.

Interpretatie: een afname van het cholesterolgehalte met 1% correspondeert met een daling
van de CHZ-sterfte met 2%.32 33 Na 25 jaar follow-up in de Zeven Landen Studie (het Nederlandse
cohort wordt ook wel de Zutphen-studie genoemd), werd aangetoond dat een verlaging van het serum
totaal cholesterolgehalte met 0,5 mmol/l correspondeert met een 12% lagere CHZ-sterfte.34 35 Er zijn
aanwijzingen dat het cholesterolgehalte in (de gemeente) Groningen hoger is dan de landelijke
referentiecijfers. Indien de gemeten serumcholesterolgehalten in Groningen stad representatief
zouden zijn voor de provincie Groningen en reeds sedert jaren zouden hebben bestaan zou dat
betekenen dat ongeveer de helft van de CHZ-oversterfte gerelateerd is aan een verhoogd serum
cholesterolgehalte.

11.1.5.5. Ongezonde voeding en overgewicht (hypothese 3)

Er zijn maar weinig representatieve voedingsgegevens van de Nederlandse bevolking. Op landelijk niveau
zijn er inmiddels drie voedselconsumptiepeilingen (VCP) uitgevoerd.36 37 In tabel 11.1.5.5. staan de
uitkomsten van de drie VCP’s voor de vetinname weergegeven.

Tabel 11.1.5.5  Inname van totaal en verzadigd vet in Nederland (energiepercentages) 37

Jaartal Totaal vet Verzadigd vet
1987 39 en% 14,5 en%
1992 37 en% 12,9 en%
1997 36 en% 14,2 en%

De bijdrage van vet in de energievoorziening loopt geleidelijk terug en komt dicht in de buurt van het
advies dat in de ‘Richtlijnen Goede Voeding’ wordt gegeven (30-35 en% vet). De inname van
verzadigd vet blijft echter hangen op 14 en% (hetgeen hoger is dan het advies van 10 en%). Met
name de hoge inname van verzadigd vet wordt in verband gebracht met een verhoogd serum
cholesterolgehalte en een hoog risico op hart en vaatziekten. Mede door de massamediale ‘Let op
vet’ campagne en de levensmiddelenhandel als intermediair bij het aanbod van voedingsmiddelen is
de consumptie van vet gedaald. Op bevolkingsniveau zijn geen representatieve gegevens over de
voeding van Groningers beschikbaar. Het voedingspatroon is gerelateerd aan lichaamsgewicht. Over
het lichaamsgewicht en overgewicht zijn wel regionale gegevens op bevolkingsniveau voorhanden.

Een veelgenoemde oorzaak van overgewicht is een voedingspatroon dat veel vet bevat. Voor
deze veronderstelling bestaat geen wetenschappelijk bewijs. De oorzaak van overgewicht is een
verstoring van de balans tussen energieinname en energieverbruik.38 Op bevolkingsniveau zijn, zowel
landelijk als regionaal, gegevens beschikbaar over de Quetelet-index (QI) die een goede indruk geeft
van (over)gewicht. In Nederland heeft 43% van de volwassen mannen en 35% van de volwassen
vrouwen overgewicht (QI >= 25 kg/m2).39 40 Bij gegevens over (over)gewicht dient rekening gehouden
te worden met een te lage schatting van het gewicht in geval van zelfrapportage (zoals in
gezondheidenquêtes).41 Bij vergelijking van het voorkomen van overgewicht uit de
gezondheidsenquête van de GGD Groningen 1998 (zelfrapportage) met gegevens van het MORGEN-
project 1997 (gemeten waarden) is de gemiddelde QI bij 20-60-jarigen iets lager in Groningen:
mannen 25,6 in NL en 25,1 in Groningen en vrouwen 24,8 in NL en 24,5 in Groningen.

Bij vergelijking van de Groningse gezondheidsenquête in 1998 (n=4241) met gegevens uit de
gezondheidsenquête van het CBS over de periode 1995-1997 (n=22019) blijkt dat er in Groningen bij
de bevolking van 20 jaar en ouder 3,5% meer overgewicht is (p<0,001) en 1,9% meer adipositas
(p<0,001). De prevalentie van overgewicht in Groningen is bij mannen 46% (NL 43%) en vrouwen
40% (NL 36%). Voor adipositas zijn de cijfers in Groningen: mannen 8,5% (NL 6,1%) en vrouwen 10%
(NL 8,6%). In Groningen komt zowel overgewicht als adipositas vanaf 40 jaar, in alle leeftijdsklassen,
meer voor dan in Nederland. Overgewicht wordt niet alleen door voeding veroorzaakt maar is ook
sterk afhankelijk van de hoeveelheid lichaamsbeweging. Een kwart van de Groningse bevolking van
20 jaar en ouder kenmerkt zich door bewegingsarmoede (gedefinieerd als minder dan één keer per
week een half uur lichaamsbeweging). Met het ouder worden neemt de mate van bewegingsarmoede
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en overgewicht toe.16 Vergelijkbare Nederlandse gegevens over beweging zijn niet voorhanden. Het
blijft dus onduidelijk in welke mate het overgewicht in Groningen herleidbaar is op de voedingsinname
of bewegingsarmoede.

Interpretatie: de conclusie is dat (ernstig) overgewicht in Groningen meer voorkomt dan elders
in Nederland.

11.1.6. Conclusies over achtergronden van de CHZ-oversterfte in Groningen
In paragraaf 11.1.1 werd beargumenteerd dat de manier waarop Groningse artsen
doodsoorzaakformulieren invullen overeenkomt met het landelijke patroon. Dat betekent dat regionale
CHZ-sterfteverschillen niet door de wijze van invullen van het doodsoorzakenformulier verklaard
kunnen worden. De eerste hypothese kan worden verworpen.

Over de tweede hypothese, een hogere sterftekans bij een hartinfarct, kan geen directe
uitspraak gedaan worden. Wel zijn er indirecte aanwijzingen dat in Groningen, in vergelijking met
elders in Nederland, meer mensen thuis overlijden aan een hartinfarct. Hoewel de regionale gegevens
over ziekenhuisontslagdiagnosen fragmentarisch beschikbaar waren, zijn er duidelijke aanwijzingen
dat relatief minder Groningers in een ziekenhuis opgenomen worden na een hartinfarct. Het is
daardoor aannemelijk dat daardoor in Groningen meer personen thuis overlijden aan een hartinfarct.
De CHZ-sterfte wordt echter niet alleen bepaald door de aanwezigheid van deze risicofactoren. Een
betere medische behandeling heeft eveneens een belangrijke bijdrage geleverd aan de omvangrijke
afname in de CHZ-sterfte. Geschat wordt dat de bijdrage van een betere medische behandeling aan
de CHZ-sterftedaling 43% is.42

Voor de derde hypothese, een hogere CHZ-prevalentie door het vaker voorkomen van CHZ-
risicofactoren, is meer bewijslast beschikbaar. De prevalentiecijfers in 1998 over het vóórkomen van
de erkende CHZ-risicofactoren in Groningen zijn: overgewicht 43% (ernstig overgewicht 9%), roken
36%, matig tot ernstig verhoogd totaal cholesterol 22%. Er is in Groningen 3,5% meer overgewicht en
1,9% meer adipositas dan landelijk het geval is. De prevalentie van roken is in Groningen 2% hoger
(het voor leeftijd gecorrigeerde verhoudingsgetal van roken is 5% hoger) dan elders in Nederland.
Voor het totaal cholesterolgehalte wijzen de beschikbare cijfers er op dat het gemiddelde 0,28 mmol/l
hoger is (verhoudingsgetal 5% hoger is) dan vergelijkbare landelijke referentiecijfers. De conclusie is
dat, in vergelijking met landelijke referentiecijfers, de bevolking van de provincie Groningen zich
onderscheidt door méér roken, méér overgewicht en een hóger totaal cholesterolgehalte.

Daarbij dient opgemerkt te worden dat de drie belangrijkste CHZ-risicofactoren elkaar kunnen
versterken. Door synergie is het gecombineerde effect van genoemde risicofactoren groter dan de
optelsom. Op basis van gegevens van het Framingham-onderzoek zijn de relatieve risico’s voor
afzonderlijke en gecombineerde CHZ-risicofactoren berekend (tabel 11.1.6).43 Gezien de hoge
prevalenties van zowel roken als hypercholesterolemie op populatieniveau in Groningen zal deze
risicocombinatie veel gewicht in de schaal leggen.

Tabel 11.1.6.  Relatief risico op CHZ bij aanwezigheid van één of meer CHZ-risicofactoren

Risicofactor Relatief Risico
Hypercholesterolemie   4,0
Hoge bloeddruk   3,0
Roken   1,6
Roken + hoge bloeddruk   4,5
Roken + hypercholesterolemie   6,0
Hoge bloeddruk + hypercholesterolemie   9,0
Hoge bloeddruk + hypercholesterolemie + roken 16,0

Samenvattend is de conclusie over de achtergronden van de CHZ-oversterfte in Groningen dat deze
niet wordt veroorzaakt door een registratievertekening bij het invullen van
doodsoorzakenverklaringen. In Groningen is de behandelvertraging van patiënten die in een
ziekenhuis worden opgenomen niet langer dan elders in Nederland. De hogere CHZ-sterfte is dus
niet gerelateerd aan een langere behandelvertraging bij patiënten die in een ziekenhuis worden
opgenomen. Dit betekent echter niet dat bij patiënten die thuis aan een hartinfarct overlijden geen
sprake is van behandelvertraging. De schaarse, niet-representatieve gegevens van patiënten, die
thuis aan een hartinfarct overleden, suggereren dat de patiëntvertraging in deze groep langer is dan
bij in een ziekenhuis opgenomen patiënten. De voor leeftijd gestandaardiseerde morbiditeitsratio’s
voor de diagnose hartinfarct in ziekenhuizen suggereren dat in Groningen relatief minder personen
voor deze diagnose in een ziekenhuis worden opgenomen. Met name buiten het ziekenhuis is de
sterftekans bij een hartinfarct hoog. In populatie gebaseerde studies is de sterftekans bij een
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hartinfarct 50%.44 Daarom is het aannemelijk dat de sterftekans bij een hartinfarct in Groningen hoger
is dan elders in Nederland. De hogere prevalentie van CHZ-risicofactoren levert de belangrijkste
bijdrage aan de verklaring van de CHZ-oversterfte in Groningen. Er wordt meer gerookt in Groningen,
er is meer overgewicht en mogelijk is het serumcholesterolgehalte ook hoger dan landelijk.

11.2. HULPVRAAG EN BEHANDELVERTRAGING BIJ EEN HARTINFARCT

In driekwart van de gevallen van CHZ-sterfte gaat het om hartaanvallen. Bij een hartinfarct is
adequate behandeling en snelle verwijzing naar een ziekenhuis van levensbelang. Het risico om te
overlijden is het grootst in het eerste uur na het ontstaan van het hartinfarct. 45 46  Daarom is het nodig
dat geprobeerd wordt om het tijdstip tussen ontstaan van klachten en begin van behandeling zo veel
mogelijk te bekorten door onnodige vertraging te voorkómen. In Nederland wordt in de meeste
gevallen een huisarts ingeschakeld. Hij/zij dient te zorgen voor een goede bereikbaarheid, een snelle
aankomst bij patiënt, een goede anamnese, een zorgvuldige besluitvorming, vermelding van relevante
medische voorgeschiedenis in de verwijsbrief (waaronder de vermelding van contra-indicaties voor
trombolyse) en een adequate medicatie.46 Bij geneesmiddelen in de eerste fase na het ontstaan van
het infarct gaat het om pijnstilling, vaatverwijdende medicatie (nitrobaat), trombocyten-
aggregatieremmers (o.a. aspirine) en stolsteloplossende medicatie (trombolytica). Bij een vermoeden
op een hartinfarct dient de huisarts een aantal diagnostische keuzen te maken. Bij een sterk
vermoeden zal de huisarts een ambulance waarschuwen voor spoedeisend vervoer. Na aankomst in
een ziekenhuis zal eerst aanvullende diagnostiek gedaan worden voordat tot specifieke behandeling
wordt overgegaan.

11.2.1. Wat is de omvang van behandelvertraging bij een hartinfarct
In de hoofdstukken 5 t/m 7 hebben wij beschreven hoe snel de verwijsketen van een van hartinfarct
verdachte patiënt functioneerde in de periode 1990-95 aan de hand van een vergelijkend onderzoek
tussen Groningen en Rotterdam. In de keten van klacht tot behandeling zitten vier segmenten in de
vertraging: patiënt, huisarts, ambulance en ziekenhuis. Per segment worden de beschikbare
gegevens over behandelvertraging besproken waarna mogelijkheden benoemd worden die kunnen
leiden tot een bekorting.

11.2.1.1. Patiëntvertraging
Bij patiënten die met een hartinfarct in een ziekenhuis opgenomen worden is de mediane
behandelvertraging 30-45 minuten. Allereerst moet de patiënt of iemand uit zijn directe omgeving de
symptomen onderkennen en professionele hulp inschakelen. De presentatie van klachten varieert per
individu. Een hartinfarct bij ouderen treedt vaak op zonder de kenmerkende pijn. Sommige
hartinfarcten gaan met aspecifieke klachten gepaard. In Groningen had 9% van de
hartinfarctpatiënten geen specifieke klachten (pijn op de borst, druk op de borst, benauwdheid, pijn
links op de borst, pijn uitstralend naar linker arm-nek-kaak-schouder, zweten). Uit diverse
internationale bevolkingsonderzoeken en ook uit het ERGO-bevolkingsonderzoek in Rotterdam is
gebleken dat een kwart tot de helft van de op het elektrocardiogram zichtbare hartinfarcten niet als
zodanig bekend is bij de persoon bij wie het ECG is gemaakt.47 Voor een deel kan dit verklaard
worden door aspecifieke of afwezige klachten waardoor een hartinfarct niet als zodanig herkend wordt
en geen verdere diagnostiek plaatsvindt. Stille hartinfarcten komen vaker voor bij vrouwen, rokers en
personen met verhoogde bloeddruk.48 De helft van de patiënten doet er langer dan een half uur over
om een dokter te waarschuwen en 22% wacht langer dan twee uur. Hier bestaan mogelijkheden om
tijdwinst te boeken door voorlichting gericht op de hele bevolking en specifiek gericht op hartpatiënten
over de noodzaak van het snel inschakelen van hulp. De korte patiëntvertraging in Groningen
(hoofdstuk 5 en 6) dient bezien te worden tegen de achtergrond van een waarschijnlijk verhoogde
thuissterfte.

Hartinfarctpatiënten die alleen waren ten tijde van het ontstaan van het hartinfarct wachtten
drie keer zo lang. Sociale steun in dus belangrijk bij het benoemen van het probleem. De neiging om
klachten aan een oorzaak buiten het hart toe te schrijven gaat gepaard met een langere
patiëntvertraging. Tenslotte bleek dat patiënten buiten kantooruren langer wachten met het
inschakelen van medische hulp. Bijvoorbeeld door te wachten tot het ochtendspreekuur van de
huisarts. Dit soort uitstel is riskant. Door voorlichting van publiek- en patiënten kan geprobeerd
worden om patiëntvertraging te bekorten.



103

11.2.1.2. Huisartsvertraging
Over het algemeen zijn Nederlandse huisartsen bijzonder snel bij hun patiënten (mediane aanrijdtijd
11 minuten). In Groningen had een kwart van de huisartsen langer dan een kwartier nodig om bij een
patiënt te komen. De besluitvorming van de huisarts kost meer tijd. De mediane waarden voor de
huisartsvertraging is in Groningen 38 minuten en in Rotterdam 72 minuten. Zowel naar jaar van
onderzoek als naar regio bestaan duidelijke verschillen in besluitvormingstijd van huisartsen. Bij
vrouwen kost het huisartsen meer tijd om tot een diagnose hartinfarct te besluiten (hoofdstuk 5). Een
van de redenen is dat bij vrouwen de symptomen vaker aan een oorzaak buiten het hart worden
toegeschreven. Behalve een andere klinische presentatie van klachten zijn ook de objectieve
afwijkingen (minder ST-elevatie in het ECG) en klinische uitkomsten anders bij vrouwen (hogere
ziekenhuissterfte bij jonge vrouwen met een hartinfarct).49 50

Eén mogelijkheid om de besluitvormingstijd te bekorten is het protocollair invoeren van een
12-afleidingen ECG (hoofdstuk 6). Het nadeel van het maken van een prehospitaal 12 afleidingen
ECG is dat dit enige tijd kost en dat de kosten zullen toenemen. Daar staat tegenover dat, bij
personen waar een ECG wordt gemaakt, gemiddeld genomen de besluitvormingstijd van een huisarts
bekort wordt (hoofdstuk 6). De tijdwinst kan vooral behaald worden bij patiënten waarbij als
werkdiagnose niet direct aan een hartinfarct werd gedacht. Dat betekent dus dat juist bij a-specifieke
klachten thuis een 12-afleiding ECG gemaakt dient te worden door een daartoe uitgeruste
ambulance.

Hoewel de huisartsvertraging in Rotterdam langer was dan in Groningen viel het op dat in
Rotterdam in de periode 1993-1995 sprake was van een duidelijke verkorting van de
besluitvormingstijd van de huisarts. Hoewel geen oorzakelijk verband gelegd kan worden is het
aannemelijk dat de bespreking van de gegevens over huisartsvertraging met de beroepsgroep een
positieve rol heeft gespeeld bij de verkorting van de behandelvertraging.

In Nederland is inmiddels op veel plaatsen de haalbaarheid van prehospitale diagnostiek en
trombolyse aangetoond.51 52 In Rotterdam en Nijmegen is prehospitale diagnostiek inmiddels een
routine geworden. In de praktijk blijkt slechts een klein deel van de van hartinfarct verdachte patiënten
in aanmerking te komen voor trombolytische behandeling.53 Een aanvullend voordeel is dat
geprotocolleerde prehospitale diagnostiek het begin van trombolytische behandeling in het ziekenhuis
kan versnellen.54 Alleen met prehospitale trombolyse kan een aanzienlijk percentage van de
hartinfarctpatiënten binnen het gouden uur (binnen 1 uur na aanvang van de klachten) worden
behandeld.52 55 In de eerste studies over pre-hospitale trombolyse werden lage percentages patiënten
thuis behandeld hetgeen onder andere samenhing met restrictieve toelatingscriteria.56 57 In meer
recente studies werd de helft53 tot 61%55 van de hartinfarctpatiënten buiten het ziekenhuis behandeld.
Een ander argument voor het maken van een 12 afleidingen ECG door het ambulancepersoneel is
dat de reproduceerbaarheid van een ECG slecht is. Zelfs bij herhaling na enkele minuten is er bij 16%
van de ECG’s onderlinge discrepantie. Diagnostiek met behulp van meerdere ECG’s is daarom aan te
bevelen.58

In bepaalde gevallen kan de huisarts (als schakel in de vertragingsketen) overgeslagen
worden door ruimere mogelijkheden te scheppen voor patiënten om direct de hulp van een
ambulance in te schakelen. Voordat een cardioloog of huisarts met een hartpatiënt afspraken kan
maken over zelfverwijzing dienen de protocollen van de meldkamers voor ambulancevervoer in dit
opzicht aangepast te worden. Op dit moment is het landelijke beleid dat de huisarts fungeert als
poortwachter. De Meldkamer Ambulancevervoer gebruikt als richtlijn dat verzoeken om hulp eerst
doorverwezen worden naar een huisarts.

11.2.1.3. Ambulancevertraging
De mediane ambulancevertraging van 30 minuten toont weinig spreiding in tijd en plaats. In
Groningen is de mediane aanrijdtijd 9 minuten. Slechts in 4,4% van de spoedeisende ritten (A1-ritten)
arriveert de ambulance niet binnen de wettelijk verplichte 15 minuten.59 In de provincie Groningen
doen overschrijdingen zich met name voor in plattelandsgemeenten die op grotere afstand van een
ambulancestandplaats zijn gelokaliseerd. Tot 1995, toen de indicatiestelling voor de spoedeisendheid
van de ambulance nog door huisartsen werd vastgesteld, werd meer dan de helft van de
hartinfarctpatiënten niet met de hoogste urgentiegraad naar een ziekenhuis vervoerd. De gemiddelde
ambulancevertraging van spoedeisende ritten is 5 minuten korter dan niet-spoedeisende ritten
(zonder geluidsignaal en blauw licht). Na 1997 is, via landelijke protocollering, geregeld dat alle
patiënten verdacht van een hartinfarct met hoogste urgentiegraad vervoerd worden.60 Dit voorbeeld
illustreert dat regelgeving snel tot meetbare effecten kan leiden.

Hartstilstand en re-animatie buiten het ziekenhuis. Plotselinge hartstilstand leidt direct tot
bewusteloosheid. Bij onderzoek zijn ademhaling en polsslag afwezig. Zonder ingrijpen leidt
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hartstilstand binnen enkele minuten tot de dood. De meeste gevallen van hartstilstand zijn het gevolg
van een bepaald soort hartritmestoornis (kamerfibrilleren). Ieder jaar wordt één op de duizend
personen (20-75 jaar) door een hartstilstand getroffen.61 Voor de provincie Groningen gaat het daarbij
om 500 hartstilstanden per jaar. Snelle reanimatie gevolgd door snelle defibrillatie (een stroomstoot
uit daarvoor bedoeld apparaat) is de aangewezen behandeling. In dit opzicht is de komst van
(semi)automatische defibrillatoren een interessante ontwikkeling. Met deze apparatuur kan een al dan
niet aanwezig hartritme geinterpreteerd worden en bij ventrikelfibrilleren (VF) en/of
ventrikeltachycardie (VT) kan vervolgens automatisch gedefibrilleerd worden. In een groot prospectief
Amsterdams onderzoek werd gevonden dat bij 62% van de reanimatiepogingen buiten het ziekenhuis
VF werd geregistreerd en bij 20% asystolie.15 Asystolie wordt veelal gevonden bij personen die alleen
waren toen ze een hartstilstand kregen en wordt veelal voorafgegaan door VF. Asystolie is
prognostisch een slecht teken. Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat een geslaagde
reanimatie onaannemelijk is tenzij sprake is van VF.62 Hoewel de mediane aanrijdtijd van de
Amsterdamse ambulances 11 minuten was (in Groningen en in Rotterdam respectievelijk 10 en 9
minuten; hoofdstuk 7) overleefde slechts 9% van de patiënten met hartstilstand. De ambulance
aanrijdtijd was korter bij overlevers (mediaan 9 minuten versus 11 minuten in overledenen). Drie
factoren waren positief gerelateerd aan overleving: omstanders aanwezig bij hartstilstand, VF als
initieel ritme en reanimatie door omstanders. In Engeland bleek dat de helft van de patiënten, die een
hartstilstand kreeg buiten het ziekenhuis op een moment dat een arts aanwezig was, uiteindelijk het
ziekenhuis weer levend kon verlaten. De beschikking over een defibrillator en andere geavanceerde
hulpmiddelen is daarbij een voorwaarde voor een geslaagde reanimatie.63 Defibrillatie is de
allerbelangrijkste behandeling in geval van ventrikelfibrilleren.

Bij het onwel worden van een persoon dient de omstander direct door roepen te bepalen of
iemand reageert en de ademhaling te controleren. Indien ademhaling afwezig is en geen reactie wordt
gegeven dient iemand eerst het alarmnummer (1-1-2) te bellen en daarna te beginnen met
reanimatie.64 In de helft van de gevallen in Amsterdam werd gereanimeerd door omstanders hetgeen
de kansen op overleving doet stijgen. In de andere helft van de gevallen ging dus kostbare tijd
verloren. Een andere bevinding was dat de politie mediaan 5 minuten eerder aanwezig was dan
ambulancepersoneel. De aanbeveling uit dit onderzoek was dat alle schakels in de keten tot
overleving verbeterd dienen te worden maar dat het uitrusten van politie met semi-automatische
defibrillatoren de meest kansrijke interventie is om de overleving na een hartstilstand te verbeteren

11.2.1.4. Ziekenhuisvertraging
Na aankomst van een patiënt met een hartinfarct en met indicatie voor trombolyse in een ziekenhuis
duurt het gemiddeld 1 tot 1.2 uur voordat met trombolyse wordt begonnen.65 In het Academisch
Ziekenhuis Groningen werd in 1998 een mediane ziekenhuisvertraging van 70 minuten gevonden.66

Daarmee is ziekenhuisvertraging langer dan de andere schakels in de vertragingsketen. De relatief
lange duur van ziekenhuisvertraging heeft te maken met de grootschaligheid en complexiteit van de
ziekenhuisorganisatie. De toename in de behandelingsmogelijkheden bij het acute hartinfarct
(trombolyse, primair dotteren, spoed operatie aan de kransvaten) vergt protocollair handelen en
volledige diagnostiek alvorens een keus gemaakt kan worden. Primair dotteren heeft als voordeel dat
minder schade aan het hartspierweefsel ontstaat en dat de kans op een herhaling van het hartinfarct
geringer is.8

Inmiddels is in Nederland, Engeland en de USA aangetoond dat de ziekenhuisvertraging door
organisatorische veranderingen met de helft kan worden bekort.52 67 68 69 Echter nieuwe inzichten
worden niet vanzelfsprekend in de praktijk doorgevoerd. In een recent Engels onderzoek, waarin 263
ziekenhuizen deelnamen, bleek dat cardiologen in 58% van de ziekenhuizen vonden dat trombolyse
op de spoedopvang toegediend diende te worden. Feitelijk gebeurde dat slechts in 35% van de
gevallen, vooral in universiteitsklinieken. De conclusie was dat zogenaamde ‘fast track’ procedures
uitgebreid dienen te worden en dat daarvoor evidence based richtlijnen nodig zijn.70 Nadat logistieke
en protocollaire verbeteringen zijn doorgevoerd blijven regelmatige audits nodig om de snelle
praktijkvoering te handhaven.69

11.2.2. Methodologische beperkingen bij de registratie van behandelvertraging
Door selectiemechanismen die inherent zijn aan de gekozen doelgroep wordt de validiteit van
gepresenteerde gegevens over behandelvertraging vooral beperkt tot patiënten die in een ziekenhuis
werden opgenomen. Een deel van de hartinfarctpatiënten overlijdt zonder dat professionele hulp is
ingeschakeld of voordat professionele hulp arriveert. Het kan hierbij zowel om stille infarcten gaan als
om symptomatische gevallen waarbij hulp te laat kwam. Een andere groep patiënten die niet in beeld
kwam betreft diegenen met specifieke klachten die niet als zodanig door een huisarts worden
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onderkend. Van der Does kwam tot de conclusie dat 3% van de patiënten met pijn op de borst een
hartinfarct had dat niet werd onderkend.71 Aangezien ruim tweederde van de CHZ-sterfte buiten het
ziekenhuis plaatsvindt, kan over de behandelvertraging van deze groep weinig gezegd worden. In
Groningen is bij een kleine groep overleden patiënten, waarbij een ambulance werd gewaarschuwd,
onderzoek gedaan. Het patroon van behandelvertraging in deze groep was anders dan bij de
patiënten die in een ziekenhuis worden opgenomen. Om een representatief beeld te krijgen van alle
overleden hartinfarctpatiënten is een prospectief bevolkingsonderzoek nodig. Zoals reeds in
hoofdstuk 7 werd opgemerkt vormt de groep ondervraagde patiënten die in het ziekenhuis werden
opgenomen voor een hartinfarct een geselecteerde subgroep met relatief korte behandelvertraging.
In de literatuur gebaseerd op populatieonderzoek wordt een langere patiëntvertraging gevonden.72

In het vergelijkende onderzoek tussen Groningen en Rotterdam werd deelgenomen door één
academisch ziekenhuis en twee regionale ziekenhuizen per stad. Om die reden is het aannemelijk dat
de samenstelling van de patiëntengroepen redelijk vergelijkbaar is. Het is onbekend of in perifere
ziekenhuizen sprake zou kunnen zijn van een ander patroon. Wij hebben gebruik gemaakt van een
gevalideerd meetinstrument om behandelvertraging te meten. Vóór de afname van de vragenlijsten
zijn de interviewers getraind. Zowel in Rotterdam als in Groningen was gedurende de hele
onderzoeksperiode één centrale onderzoeker aanwezig. Bij het bepalen van patiëntvertraging kunnen
vertekeningen door onjuiste herinnering een rol spelen. Daarom werd in de vragenlijst over
patiëntvertraging ook de partner ondervraagd. Desondanks kan het moeilijk zijn om precies aan te
geven wanneer klachten precies zijn begonnen. In een derde van de gevallen is het begin van de
klachten niet acuut.72 In ons onderzoek vond in geval van twijfel overleg plaats tussen de onderzoeker
in Groningen en Rotterdam. Door de gevolgde procedure is het is niet aannemelijk dat er
systematische verschillen zijn opgetreden bij de bepaling van de pre-hospitale behandelvertraging.

Het vastleggen van ziekenhuisvertraging is om inhoudelijke en logistieke redenen lastig. Mede
omdat dit onderdeel van de behandelvertraging niet was opgenomen in het oorspronkelijke
onderzoeksvoorstel is het tijdens de uitvoering van het onderzoek in Groningen niet gelukt om dit in
kaart te brengen. Pas na afsluiting van het feitelijke onderzoek is dat bij een kleine groep Groningse
hartinfarctpatiënten wel gelukt. De geregistreerde gegevens kwamen goed overeen met de in de
literatuur gerapporteerde tijd van 1 tot 1,2 uur. Dit maakt aannemelijk dat de Groningse cijfers over
ziekenhuisvertraging een redelijke betrouwbaar zijn.

11.2.3. Conclusies over de omvang van de behandelvertraging
De mediane patiënt-, huisarts- en ambulancevertraging zijn respectievelijk 30, 60 en 30 minuten. De
mediane waarde voor de totale prehospitale vertraging is 2½ uur. De mediane prehospitale vertraging
in Groningen was korter dan in Rotterdam. De CHZ-oversterfte in Groningen lijkt daarom niet
gerelateerd aan een langere behandelvertraging. De gegevens over behandelvertraging zijn echter
geregistreerd bij gehospitaliseerde patiënten die niet representatief zijn omdat aan een hartinfarct
overleden patiënten niet werden meegeteld. Mede op grond van gegevens uit de literatuur is het
aannemelijk dat de patiëntvertraging bij overleden hartinfarctpatiënten langer is.

Slechts 11% van de ondervraagde patiënten arriveerde binnen het gouden uur (het uur waarin
de meeste gezondheidswinst behaald kan worden) in een ziekenhuis. Op basis van de gangbare
werkwijze bij de diagnostiek en behandeling van een hartinfarct is het niet aannemelijk dat een
substantieel deel van de infarctpatiënten binnen het risicovolle eerste uur na het ontstaan van een
hartinfarct behandeld kan worden. Dit kan alleen door introductie van een 12-afleidingen ECG en
(semi-automatische) defibrillatoren buiten het ziekenhuis en andere logistieke procedures binnen het
ziekenhuis.

11.3. PREVENTIE VAN CORONAIRE HARTZIEKTEN

De preventie van CHZ kan op veel manieren gebeuren. Wij hebben aandacht gegeven aan twee veel
voorkomende risicofactoren waar de huisarts veel mee te maken krijgt: roken en voedingsvoorlichting.

11.3.1. Het advies stoppen met roken door huisartsen
Roken is de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland. In de
Volksgezondheids Toekomstverkenningen 1997 (VTV-97) wordt berekend dat 17% van de totale
sterfte herleidbaar is tot roken (23.000 sterfgevallen per jaar hetgeen overeenkomt met 63 doden per
dag door roken).73 Roken is als risicofactor belangrijker dan verhoogde bloeddruk (17.000
sterfgevallen), ongunstig cholesterolgehalte (12.000 sterfgevallen). Het percentage rokers in
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Nederland (34% in 1997) is sedert het begin van de jaren negentig stabiel gebleven en is hoger dan
in de omringende landen en het Europees gemiddelde.74 75

Omdat de huisarts voor veel mensen een invloedrijke raadgever is, en omdat een huisarts
ieder jaar de meerderheid van zijn patiënten ontmoet, hebben wij onderzocht hoe vaak een huisarts
een advies tot stoppen met roken geeft.

11.3.1.1.  Hoe vaak adviseren huisartsen tot stoppen met roken
Het onderzoek werd gedurende 1990 uitgevoerd bij 11 huisartsen die deelnamen aan een 
huisartsen-peilstationproject in stad Groningen en omliggende gemeenten. Eén huisarts participeerde
tegelijkertijd ook in het Registratie Netwerk Groningen waardoor het ook mogelijk was om per
ziekteepisode te registreren. Aan 10% van de rokers en bij 8% van de ziekteepisodes werd een
expliciet stop-met-roken advies gegeven. Gedurende het onderzoeksjaar was de huisarts met 70%
van de rokers in zijn praktijk in contact. Relatief de meeste adviezen werden gegeven aan oudere
patiënten. Bij de meerderheid van aan roken gerelateerde aandoeningen werd geen stop-advies
gegeven. Op basis van de klachten waarbij een stopadvies werd gegeven, relateren huisartsen de
gezondheidschade door roken vooral aan luchtwegaandoeningen en nauwelijks aan hartvaatziekten,
suikerziekte, zwangerschap en anticonceptie.

11.3.1.2. Methodologische beperkingen stop-met-roken advies
Omdat het een regionaal project betrof kan de representativiteit van de huisartsen ter discussie
gesteld worden. De deelnemende huisartsenpraktijken waren gelokaliseerd in de gemeenten
Groningen, Haren en Hoogezand. De selectie van de huisartsen was gebaseerd op
waarneemgroepen. Uit iedere waarneemgroep van de Regionale Huisartsenvereniging Groningen en
Omstreken werd door één huisarts geregistreerd. Binnen iedere waarneemgroep is onderling bepaald
wie deelnam. Aangezien ieder jaar een aantal diverse thema’s werd geregistreerd is het niet
aannemelijk dat het advies ‘stop-met-roken’ een rol gespeeld heeft bij de selectie van registrerende
huisartsen. Iedere huisarts kreeg voor het begin van het registratiejaar een handleiding met
schriftelijke instructies. Bij de registratie was het de bedoeling om expliciete adviezen ‘stop-met-roken’
te registreren. Het is mogelijk dat door de drukke werkzaamheden van huisartsen onderregistratie een
rol heeft gespeeld.

11.3.1.3. Conclusies het advies tot stoppen met roken en de rol van de huisarts
De conclusie is dat huisartsen in de regel, ook bij aan roken gerelateerde aandoeningen, een roker
niet aanspreken op zijn/haar rookgedrag. Gezien de invloedrijke positie van een huisarts op het vlak
van ziekte en gezondheid is dit een opvallende bevinding. De stagnatie in de daling van het aantal
rokers in Nederland kan daarom mede worden verklaard door de terughoudendheid van huisartsen
om werkzaam gebleken interventies toe te passen.

Uit evidence based onderzoek blijkt dat nicotinesubstitutie het slagingspercentage bij
stoppogingen kan verdubbelen.76 77 Patiënten staan over het algemeen positief tegenover preventieve
adviezen door hun huisarts. Meer dan 95% van de patiënten vindt het acceptabel dat de huisarts bij
bepaalde klachten naar hun rookgedrag informeert.78 Door in de eerstelijns gezondheidszorg
systematisch een stopadvies te geven bij aan roken gerelateerde aandoeningen en door het maken
van transmurale afspraken zou het aantal rokers kunnen afnemen.79 Stoppen met roken is, in
vergelijking met andere interventies in de gezondheidszorg een bijzonder kosteneffectieve maatregel.
De kosten voor ondersteuning van stoppen met roken worden geschat op 1700 gulden per gewonnen
levensjaar.80 In een internationale review  bleek voornoemd bedrag laag te zijn in vergelijking met een
mediaan bedrag van 53.000 gulden voor een reeks andere medische interventies.77

De meerderheid van de rokers wil stoppen met roken maar denkt dit op eigen houtje te
kunnen, hetgeen in de praktijk meestal tegenvalt. De afhankelijkheid van nicotine zorgt ervoor dat
stoppogingen in minder dan 10% van de gevallen lukken. Bij een gestructureerd advies door een
(huis)arts en gelijktijdige ondersteuning met nicotine substitutie therapie kan het succespercentage
van stoppogingen worden verdubbeld.77 Met een gecombineerde medicamenteuze therapie van het
nieuwe middel bupropion gecombineerd met nicotinesubstitutie, bij gemotiveerde rokers die willen
stoppen met roken, lukt het in één op de drie gevallen om te stoppen met roken, gemeten 12
maanden na de stopdatum.81

11.3.2. Verandering van voedingsgedrag bij personen met een hoog CHZ-risico
De onevenwichtigheid van het Nederlandse voedingspatroon zit hem vooral in een hoge inname van
verzadigd vet, te hoge inname van zout en een te lage inname van vezel.82 De lage inname van
groente en fruit dragen bij aan de gebrekkige vezelinname. Samengestelde voedingsmiddelen met
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veel (verborgen) vet en zout zijn gewild in samenlevingen waar tijd een schaars artikel is. Dezelfde
overheid die het tot haar taak stelt om verstandige voedingskeuzen te bevorderen, ondersteunt ook
een complex systeem van landbouwsubsidies dat uiteindelijk resulteert in een overmatig aanbod van
goedkope voedingsmiddelen met verzadigd vet. Juist die laaggeprijsde producten worden gekocht
door de lagere sociaal-economische groepen in de samenleving.83 De merkwaardige situatie doet zich
voor dat handelspolitieke systemen er voor zorgen dat meer dan de helft van de Europese begroting
besteed wordt aan landbouwsubsidies. De zuivelproductie en de  rundvleesproductie in de Europese
gemeenschap, beide belangrijke bronnen van verzadigd vet, werden in de tachtiger jaren voor 69%
resp. 53% bekostigd uit subsidies.84 Hierdoor zijn invloedrijke voorwaarden gecreëerd voor een
onevenwichtig aanbod van voedingsmiddelen. De hoeveelheid voorlichting vanuit de aanbodzijde van
de economie door de particuliere sector (reclames) overtreft de voorlichting over gezonde voeding die
door de publieke sector wordt georganiseerd. Dat maakt de keuze voor de consument er niet
makkelijker op.

Gegevens uit de drie landelijke voedselconsumptiepeilingen tonen aan dat het
voedingsgedrag op populatieniveau geleidelijk verandert. Zo nam het energiepercentage vet in de
voeding in het afgelopen decennium af van 39 naar 36 energieprocenten. Daardoor komt de
vetinname dicht in de buurt komt van de Richtlijnen Goede Voeding. Echter het percentage verzadigd
vet (14 energieprocent) bleef onverminderd hoog. Er komen steeds meer aanwijzingen dat een ruime
inname van vezelstoffen beschermt tegen het ontstaan van hart- en vaatziekten.85 86 Mensen met een
hoge vezelinname hebben een 30% lagere kans op een groot cardiovasculair probleem.87

Vezelstoffen komen ruimschoots voor in groente en fruit. Daarom is de afname in de hoeveelheid
groente en fruit die gedurende het afgelopen decennium is opgetreden in Nederland verontrustend
(zie tabel 11.3.2). Concreet worden in de Richtlijnen Goede Voeding twee stuks fruit per dag
aanbevolen terwijl de feitelijke inname de helft lager is.37 82   

Tabel 11.3.2  Inname van groente en fruit in Nederland (in grammen per dag) 37

Jaartal Fruit Groente
1987 125 143
1992 114 128
1997 105 123

Voedingsvoorlichting is lange tijd gebaseerd geweest op het zogenaamde ASE-model (Attitude,
Sociale invloed, Eigen-effectiviteit). Het ASE-model gaat uit van de motivatie (intentie) om een bepaald
soort voeding te eten en wordt bepaald door drie factoren:
de attitude (houding: afweging van voor- en nadelen; wat levert het me op?),
de sociale invloeden (sociale norm; wat doen anderen, wat vinden anderen er van?),
de eigen effectiviteit (kan ik het wel?). De attitude en sociale invloed ten opzichte van minder vet eten,
meer fruit en meer groente zijn in de afgelopen jaren gunstig geweest in Nederland waardoor een
positieve intentie voor minder vet, meer fruit en meer groente aanwezig was. De voorwaarden voor
gedragsverandering leken aanwezig te zijn. De gegevens uit de landelijke
voedselconsumptiepeilingen tonen aan dat de feiten niet overeenstemmen met de intentie. Een ‘te
positieve attitude’ die gebaseerd is op foutieve inschatting van het eigen gedrag kan als verklaring
voor de discrepantie tussen intentie en feitelijk voedingsgedrag worden aangevoerd. Er bestaan
namelijk duidelijke misvattingen over het eigen voedingsgedrag.88 89 De helft van de mannen en een
derde van de vrouwen onderschat de eigen vetinname. Een onjuiste inschatting van het eigen
voedingsgedrag vormt een belangrijke barrière bij voorlichting gericht op het veranderen van
voedingsgewoonten. Een niet realistisch optimisme over het eigen eten is de belangrijkste reden voor
misconceptie van voedingsgedrag.90 Een andere reden die misvattingen over voedingsgedrag in
stand houdt is herleidbaar op traditionele opvattingen (denk bijvoorbeeld aan argumenten zoals ‘opa
at dagelijks vette jus en hij is toch tachtig geworden’, ‘kaas is gezond en daarom nemen we ’s avonds
vaak een stukje extra’ of ‘worst is gezond omdat er vlees in zit’). Om een voedingspatroon te kunnen
veranderen is eerst een realistische schatting van de eigen voedingsinname nodig en daarna pas
kunnen kennis en houdingsaspecten een bijdrage leveren aan een verbetering van het
voedingsgedrag.

11.3.2.1. Verandering van voedingsgedrag in het MARGARIN dieetinterventieonderzoek
Bij de voedingsvoorlichting die in het MARGARIN-onderzoek (hoofdstuk 10) is beschreven werd
gebruik gemaakt van elementen uit verschillende gedragsveranderingtheoriën. Het acronym
MARGARIN betekent ‘Mediterrane Alpha-linoleenzuur Rijke Groningen dieet Advies en Risicofactoren
INterventiestudie’. De door ons gebruikte voorlichtingstheorieën zijn het ASE-model (Attitude, Sociale
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Invloed, Eigen-effectiviteit), het Health Belief Model (mensen hechten belang aan informatie over
vatbaarheid voor ziekte en willen daarom hun gedrag veranderen)91, de sociale leertheorie
(gedragsverandering door doelen te stellen, eigen effectiviteit, zelfcontrole, en bekrachtiging van
gewenst gedrag)92 93 en het transtheoretische gedragsmodel volgens Prochaska dat uitgaat van stadia
van gedragsverandering (verandering is een cyclisch proces waarbij terugval kan plaatsvinden).94 95

Door het toegepaste karakter van het interventieonderzoek hebben wij ons slechts terzijde gericht op
de bruikbaarheid van de afzonderlijke psychologische theorieën. We hebben uit verschillende sociaal-
psychologische benaderingen nuttige elementen gebruikt voor ons voorlichtingsprogramma. Door
periodieke terugkoppeling is geprobeerd om het gewenste gedrag te bevorderen, in stand te houden
en te bekrachtigen. Het is om die reden nodig dat voedingsvoorlichting gespreid in de tijd wordt
gegeven.88 Verder is informatie over voedingsinname op groepsniveau teruggerapporteerd aan de
deelnemers.

In het MARGARIN-onderzoek werd aangetoond dat groepsvoorlichting over een Mediterraan
dieet (drie sessies en twee schriftelijke bekrachtigingsmomenten) tot een verbetering van het
voedingsgedrag leidt. Na een jaar was de inname van totaal vet en verzadigd vet in de
interventiegroep 1,8% respectievelijk 1,1% lager dan in de controlegroep. Hoewel de vetinname
verminderde was deze toch nog hoger dan de streefwaarde die in de Richtlijnen Goede Voeding wordt
aanbevolen. Vier maanden na het begin van interventie was in de interventiegroep, in
overeenstemming met de richtlijnen voor Mediterrane voeding, de consumptie van vis, fruit, groente,
kip en brood toegenomen en daalde overmatig gebruik van alcohol. Met uitzondering van de
groenteconsumptie was deze Mediterrane verandering in het eetgedrag nog steeds meetbaar.

Het serum totaal cholesterolgehalte daalde in de interventiegroep met 3%. Bij deelnemers in
de controlegroep die alleen een folder met de Richtlijnen Goede Voeding kregen toegestuurd, daalde
het serum totaal cholesterolgehalte met 2%. Het verschil tussen interventie en controlegroep was niet
statistisch significant. De conclusie is dat groepsvoorlichting over Mediterrane voeding resulteert in
een afname van de vetinname en een meer Mediterraan voedingsgedrag. Deze veranderingen zijn
echter niet zodanig dat aan de Nederlandse richtlijnen voor vetinname wordt voldaan. Bijna alle
deelnemers hadden overgewicht bij aanvang van het MARGARIN-onderzoek. Zowel in de interventie
als in de controlegroep nam het lichaamsgewicht toe met 1%. Om overgewicht te verminderen is een
grotere afname van de energieinname en meer lichaamsbeweging nodig.

Een andere bevinding uit het door ons verrichte onderzoek was dat aanvullende, op maat
gesneden, voorlichtingsbrieven niet hebben geleid tot een grotere verandering in voedingsgedrag.
Verder bleek dat de transtheoretische theorie van Prochaska, die vijf stadia van gedragsverandering
onderscheidt, een grotere voorspellende waarde heeft voor voedingsgedrag dan het intentie-concept
volgens Ajzen en Fishbein. Daarom denken wij dat het voorlichtingsmodel volgens Prochaska een
betere toepassingswaarde heeft bij voedingsvoorlichting.

11.3.2.2. Methodologische beperkingen MARGARIN dieetinterventieonderzoek
De onderzoekspopulatie is niet representatief voor de bevolking. De voedingsinterventie is uitgevoerd
bij personen met drie of meer CHZ-risicofactoren, waaronder een verhoogd serum cholesterolgehalte.
Bijna alle deelnemers hadden overgewicht (90% overgewicht; 42% ernstig overgewicht). Alle
deelnemers waren zich door de inclusieprocedure bewust van een verhoogd risico op het ontstaan
van CHZ. Het is aannemelijk dat veranderingen in voedingsgedrag in de algemene bevolking minder
eenvoudig te realiseren zijn.

De randomisatieprocedure voor toekenning van het type margarine is uitgevoerd door het
onafhankelijke Trial Coordination Center van het Academisch Ziekenhuis Groningen. Bij de indeling
voor voedingsvoorlichting is niet op individueel niveau gerandomiseerd. Om diffusie van
voorlichtingsinformatie tussen interventie en controlegroep te minimaliseren hebben wij gekozen voor
concentratie van de voedingsvoorlichting in één gemeente. De keuze is daarobij om logistieke
redenen op Winschoten gevallen. Deelnemers uit een aantal omliggende gemeenten in Oost-
Groningen (m.n. Scheemda en Pekela) fungeerden als controlegemeenten. De vraag is nu of de
deelnemende gemeenten onderling zodanig verschillen dat hierdoor de uitkomsten zijn beïnvloed. De
sociaal-economische structuur van deze gemeenten is onderling goed vergelijkbaar. Er bestaan geen
verschillen in opleidingsniveau tussen de deelnemers uit de interventie- en controlegroep. Het is
denkbaar dat het aanbod van voedingsmiddelen in de winkels verschillend is tussen interventie- en
controlegemeenten. Echter de spreiding van de grote landelijke supermarktketens met een bepaald
productenaanbod is ook een realiteit in Oost-Groningen. Een aankoopgedrag waarbij een of twee
keer in de week de meeste boodschappen worden gedaan in een grote supermarkt heeft ook
betrekking op de deelnemers in ons onderzoek. Bovendien zijn in de voedingsvoorlichting concrete
voorbeelden gegeven van betaalbare Mediterrane producten met vermelding van merk- en
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productnaam zoals die beschikbaar zijn in de plaatselijke supermarkten. Er is daarbij gebruik gemaakt
van een videofilm waarin boodschappen werden in diverse plaatselijke winkels om keuzen in het
aankoopgedrag aanschouwelijk te maken.

Er bestaan diverse methoden om de inname van voeding te bepalen.96 Om logistieke en
budgettaire redenen hebben wij gebruik gemaakt van een semi-kwantitatieve
voedselfrequentievragenlijst (VFV-margarin) die bestond uit 165 items en 24 aanvullende vragen ter
bepaling van de hoeveelheid vet en portiegrootte. Deze vragenlijst had betrekking op het gemiddelde
voedingspatroon in de afgelopen maand. Bij de landelijke VCP’s is gebruik gemaakt van een
tweedaagse opschrijfmethode. VFV’s geven een geringe onderschatting van de voedingsinname
vergelijken met een dietary history methode.96 97 De VFV-margarin is gebaseerd op twee andere
gevalideerde VFV’s 98 99 en is uitgebreid met aanvullende vragen om de inname van alpha-
linoleenzuur zo betrouwbaar mogelijk te schatten en een betrouwbare indruk te krijgen van
energieinname en macronutriënten. Bij een validatie studie van VFV-margarin aan de hand van drie
keer een 24 herinneringsmethode, werden voor de inname van energie, vetzuren en vezel goede
correlatiecoëfficienten gevonden. De vetinname was gebaseerd op de door Feunekes e.a.
ontwikkelde VFV die neigt tot een geringe overschatting van de vetinname.98 Dit maakt aannemelijk de
VFV-margarin een valide schatting geeft van de inname energie en vet. Het is moeilijker om de
inname van fruit en groenten betrouwbaar te bepalen.96 99 Omdat de VFV-margarin zowel bij
interventie als controlegroep is afgenomen, met zeer geringe non-respons, is de interne validiteit
goed. Bij de vergelijking met de Nederlandse VCP-gegevens dient rekening gehouden te worden met
de meer beperkte externe validiteit van de fruit- en groenteinname.

Hoewel de validiteit van de vetinname met de VFV-margarin goed lijkt te zijn, dient rekening
gehouden te worden met sociaal wenselijke antwoorden. Vooral bij personen met overgewicht treedt
vaker een onderschatting van de energieinname op.96 100 Omdat de meeste deelnemers in het
MARGARIN-onderzoek overgewicht hadden, kan de vergelijking met de VCP mank gaan. Punt van
aandacht blijft dat de geschatte energieinname bij de deelnemers van het MARGARIN-onderzoek
duidelijk hoger was dan de landelijke VCP-referentiecijfers. De daling in energieinname bij vrouwen in
de interventiegroep lijkt reëel omdat hetzelfde meetinstrument gebruikt werd.

De interventie richtte zich onder andere op verbetering van kennis over gezonde Mediterrane
voeding. Hierdoor is het bewustzijnsniveau voor voeding bij de interventiegroep vergroot en het is
mogelijk dat de rapportage over inname van gezonde voeding in positieve zin is beïnvloed, zelfs als
het voedingsgedrag onveranderd gebleven zou zijn.

11.3.2.3. Conclusies voedingsvoorlichting in MARGARIN-dieetinterventieonderzoek
Omdat het MARGARIN-onderzoek nog enkele jaren zal doorlopen en omdat twee soorten interventie
worden uitgevoerd (voedingsvoorlichting en alpha-linoleenzuurverrijkte margarine) is het nog te vroeg
om definitieve conclusies te trekken. Wel is duidelijk dat, door voorlichting bij personen met een hoog
CHZ-risico, Mediterrane veranderingen in het voedingsgedrag kunnen worden gerealiseerd die ook
nog na een jaar meetbaar zijn. De daling van het serum totaal cholesterolgehalte was bescheiden (3%
in de interventiegroep en 2% in de controlegroep). Deze daling is vergelijkbaar met de in de literatuur
beschreven resultaten.117 

Een daling in het serum cholesterolgehalte is een belangrijke voorspeller van sterftekans door
CHZ. Maar de absolute waarde van het serum totaal cholesterol dient ook in een context gezien te
worden. Na 25 jaar follow-up in de Zeven Landstudie bleek dat er grote verschillen bestaan in het
absolute CHZ-sterfterisico per land bij een vergelijkbaar cholesterolgehalte (5,4 mmol/l). Na correctie
voor leeftijd, roken en bloeddruk was het sterfterisico in Noord Europa (w.o. Nederland) drie keer zo
hoog als in Japan en de Mediterrane landen. De interpretatie is dat andere factoren (zoals
bijvoorbeeld het Mediterrane voedingspatroon, klimatologische omstandigheden, het patroon van
lichaamsbeweging, de hoeveelheid tijd die binnenshuis wordt doorgebracht, etc.) het effect van het
totaal cholesterolgehalte op de CHZ-sterfte beperken.34

De bevindingen uit het MARGARIN-onderzoek kunnen implicaties hebben voor de dagelijkse
praktijk van artsen die voedingsvoorlichting geven. Huisartsen adviseren vaak aan patiënten met
overgewicht en bij een verhoogd cholesterolgehalte. In de dagelijkse praktijk van de curatieve
gezondheidszorg vindt veelal geen gestructureerde follow-up van een voedingsadvies plaats.101 102 Om
een grotere daling van de energieinname te realiseren zal meer aandacht gegeven dienen te worden
aan beperking van de hoeveelheid, de samenstelling van voedingsmiddelen en tegelijkertijd het
structureel bevorderen van lichaamsbeweging. Een positieve houding van professionals in de
gezondheidszorg en een gestructureerde aanpak zijn randvoorwaarden om veranderingen in het
voedinggedrag van patiënten te kunnen bewerkstelligen. De inbreng van diëtisten en
voorlichtingskundigen is nodig om de praktijk van voedingsvoorlichting te verbeteren.
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Door de recente introductie van sitostanol bevattende margarines, die de opname van
cholesterol verlagen, kan een aanvullende, wellicht grotere, reductie van het serum
totaalcholesterolgehalte bewerkstelligd worden (zie paragraaf 11.4).

11.4. BEVOLKINGSGERICHTE EN/OF HOOG RISICO BENADERING
Er bestaat een duidelijke discrepantie tussen de Richtlijnen Goede Voeding en het feitelijk
voedingsgedrag van de bevolking. In Groningen werd in 1998 door minder dan de helft van de
bevolking voldaan aan de richtlijn van twee stukken fruit per dag. Slechts 1 op de 7 Groningers at vier
of meer scheppen groente per dag.16 De aanbevelingen voor groente (150-200 gram per dag) en fruit
werden dus bij lange na niet gehaald. Op de vraag ‘wat vindt u van de hoeveelheid vet die u
gemiddeld eet?’ werd door 11% van de Groningse bevolking ‘te veel’ geantwoord. Uit de VCP blijkt dat
door 88% van de bevolking meer vet en door 97% meer verzadigd vet wordt gegeten dan aanbevolen
in de Richtlijnen Goede Voeding.103 De conclusie is dat het voedingspatroon van de Groningse
bevolking objectief gemeten niet optimaal is. Echter datzelfde voedingspatroon is in de perceptie van
de bevolking onrealistisch positief vertekend. Om daar verandering in aan te brengen is een
weloverwogen strategie nodig.

Het debat over preventief beleid in zake preventie van CHZ wordt bepaald door twee
benaderingen: de brede bevolkingsgerichte benadering en de smalle hoog-risico benadering. Het
serum cholesterolgehalte is een goed voorbeeld om het verschil tussen de twee voornoemde
benaderingen te illustreren. Bij een hoog risicobenadering gaat de voorkeur uit naar verlaging van het
cholesterolgehalte van een relatief kleine groep personen met een hoog risico. Bijvoorbeeld een
serumcholesterolgehalte van 6,5 mmol/l of hoger. Indien dit zeer effectief zou gebeuren dan zou 30%
van de cholesterol-gerelateerde hartinfarcten kunnen worden voorkómen. Echter 58% van de
cholesterol-gerelateerde hartinfarcten vinden plaats bij personen die een cholesterolwaarde tussen
5,0 en 6,5 mmol/l hebben.104 Meer dan de helft van de hartinfarcten treedt op bij personen die een
cholesterolgehalte hebben dat overeenkomt met de gemiddelde cholesterolwaarde van de hele
bevolking. Dit fenomeen werd door Geoffrey Rose de risico-paradox genoemd.105 De betekenis
daarvan raakt de kern van een bevolkingsgerichte benadering: bij een groot aantal personen die aan
een klein risico worden blootgesteld kunnen veel meer ziektegevallen optreden dan bij een klein
aantal personen die aan een hoog risico bloot staan. Voor personen met een hoog risico door een
verhoogd cholesterolgehalte zijn inmiddels krachtige medicijnen beschikbaar. Het serum totaal-
cholesterolgehalte kan met zogenaamde statines met ongeveer 20-25% procent verlaagd worden.
Statines veroorzaken een nog sterkere daling van het schadelijke LDL-cholesterol (ongeveer 30%) en
een stijging van gunstige HDL-cholesterol (ongeveer 5%).106107 108 Door de gedaalde cholesterolspiegel
daalt het relatieve risico op hartinfarcten met een kwart tot de helft. Hoe hoger het cholesterolgehalte
hoe hoger de risicoreductie.

De daling van het serumcholesterolgehalte op bevolkingsniveau die zich in de afgelopen jaren
heeft voorgedaan is vanuit het oogpunt van volksgezondheid minstens zo belangrijk als de
toegenomen mogelijkheden voor medicamenteuze behandeling van een verhoogd cholesterolgehalte
bij een kleine groep met een hoog risico. Bij mannen daalde het serumcholesterol tussen 1974 en
1992 met 6,5%.27

De hoog-risico benadering is weerspiegeld in de meest recente cholesterolconsensus.109 Deze
is bedoeld voor artsen die patiënten behandelen. Daarbij wordt de meeste aandacht gericht op
individuen, die door een combinatie van CHZ-risicofactoren, de meeste kans lopen op het ontstaan
van CHZ. In de praktijk valt de implementatie van de cholesterolconsensus echter tegen. In een
gerandomiseerd onderzoek werd aangetoond dat een trainingsprogramma voor artsen, ter
verbetering van de naleving van richtlijnen voor de cholesterolconsensus, nauwelijks effect heeft.110

De huidige Nederlandse cholesterolconsensus is te ingewikkeld en op punten omstreden (o.a. de
onrechtvaardige bevoordeling van rokers en het ontmoedigingsbeleid bij ouderen). Andere
implementatievormen zijn dus nodig. Daarbij kan gedacht worden aan systematische opsporing.

Screening ligt in het verlengde van een individuele benadering. Het doel is om personen met
een  hoog-risico te identificeren. Daarbij worden mensen ‘gelabeld’ doordat er veelal een goede of
niet-goede uitslag gaat. Het gaat daarbij om opsporing van risicofactoren die de kans op het
ontwikkelen van een ziekte vergroten of vroege stadia van een ziekte. De voorspellende betekenis
van afzonderlijke risicofactoren met betrekking tot het krijgen van hart- en vaatziekten is gering.
Selectie voor behandeling is vooral onbetrouwbaar wanneer deze plaatsvindt op grond van een
enkele risicofactor.111 Door individuele variabiliteit dienen risicofactoren meerdere malen bepaald te
worden en dan bij voorkeur in sub-populaties waarin het absolute risico hoog is.112 . Door Geoffrey
Rose zijn vier basisprincipes benoemd die ten grondslag liggen aan een screeningsprogramma.112
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Ten eerste dient een screeningsprogramma adequate adviezen over een gepaste behandeling te
omvatten. Ten tweede is selectieve screening veel meer kosten-effectief dan het onderzoeken van de
hele bevolking. Het kost honderd keer zo veel om één hartinfarct te voorkomen door screening van
40-jarigen vergeleken met screening van 60-jarigen. Ten derde dient screening op een multifactoriële
ziekte meerdere risicofactoren te omvatten om aldus het samengestelde risico te bepalen. Ten vierde
dient preventie van een multifactoriële ziekte zich te richten op meerdere factoren. Dus geen
afzonderlijke behandeling van hoge bloeddruk, roken, verhoogd cholesterolgehalte of overgewicht
maar een geïntegreerde advisering en behandeling is aangewezen.

Het huidige beleid van de Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) over CHZ-risicofactoren
in de eerstelijns gezondheidszorg is dat screening beperkt dient te worden tot personen waarbij de
individuele profijtkans groot is. Aangezien leeftijd een belangrijke voorspeller is van het absolute risico
op CHZ wordt screening door huisartsen bij programmatische preventie vanaf een leeftijd van 55 jaar
aanbevolen. Dit geldt ook voor screening van het cholesterolgehalte en bloeddruk.

Ook vanuit het perspectief van de openbare gezondheidszorg (OGZ) is terughoudendheid bij
de screening op afzonderlijke CHZ-risicofactoren, zoals bijvoorbeeld een verhoogd cholesterolgehalte,
gerechtvaardigd. De reden daarvoor werd door Geoffrey Rose aangegeven met zijn concept van
zieke individuen en een zieke bevolking.113 De gemiddelde cholesterolwaarde van de Nederlandse
bevolking is te hoog. Ook tegen de achtergrond van de meest recente cholesterol consensus (via een
hoog-risicobenadering) blijft primaire preventie door middel van een medicamenteuze behandeling
met cholesterolverlagende statines (te) kostbaar.109 114 Er zijn veel personen die voor deze (nu nog)
kostbare behandeling in aanmerking komen. Hoewel een technocratische oplossing met
geneesmiddelen voor een ‘zieke’ bevolking onvoldoende perspectieven biedt, dienen zich
alternatieven aan.

Door ontwikkelingen in de voedingsindustrie vervaagt de grens tussen medicijn en voeding in
toenemende mate. In 1995 werd aangetoond dat met een margarine waarin plantaardige sterolen
(sitostanol afkomstig uit houtpulp) zijn verwerkt een 10% daling van het serum cholesterol kon
bewerkstelligen in personen met een licht verhoogd cholesterolgehalte.115 In 1998 werd bekend dat
sterolverrijkte margarine het schadelijke LDL-cholesterol met 0,44 mmol/l verlaagt en het gunstige
HDL-cholesterol ongemoeid laat.116 In 1999 werd in gecontroleerd onderzoek aangetoond dat
laaggedoseerde sterolverrijkte margarine (inname van 1,6 gram plantaardige sterol afkomstig uit soja
dat veel ruimer beschikbaar is dan houtpulp) resulteert in 8% afname van het schadelijke LDL-
cholesterol zonder noemenswaardige invloed op de spiegel van vetoplosbare vitamines. Dit is een
sterker effect dan hetgeen wordt bereikt met een cholesterol verlagend vetbeperkt dieet waarbij een
daling van 3%-6% wordt gerealiseerd.117 Door drie keer per dag een boterham met sterolverrijkte
margarine te eten wordt een twee keer zo groot effect bereikt. Voorlopig zijn de kosten per kuipje nog
hoog (7,95 per 250 gram) doch niet onoverkomelijk voor een gemotiveerde persoon met een
verhoogd cholesterolgehalte. In Finland wordt de nieuwe margarine 5 jaar na de commerciële
introductie gebruikt door 8% van de 60-jarigen. Het ligt in de lijn der verwachting dat deze innovatie
van sterolbevattende margarine in eerste instantie zal lijden tot een vergroting van sociaal-
economische gezondheidsverschillen. De hoge sociaal-economische groepen zullen eerder kennis
krijgen van de effecten van deze nieuwe margarines, hun houding zal sneller aangepast worden, de
kosten zullen bij hen een ondergeschikte rol spelen en de gedragsverandering zal daardoor sneller
plaats vinden. Overigens waarschuwt Katan terecht dat voortdurende controle op mogelijke lange
termijn bijwerkingen noodzakelijk is.118 
In 1998 wordt het acceptabel geacht dat de kosten voor één gewonnen levensjaar door behandeling
met cholesterolverlagende statines 40.000 gulden bedragen.119 Het is opmerkelijk dat er bij artsen, die
in de curatieve zorgverlening werkzaam zijn, zo weinig belangstelling is voor kosten-effectieve
alternatieven. Daarbij kan gedacht worden aan beïnvloeding van het voedingsgedrag bij verhoogd
cholesterolgehalte. In de dagelijkse praktijk wordt weinig gebruik gemaakt van goed uitgewerkte
voedingsadviezen. De kosten bij behandeling door een diëtist zijn 6-8 keer zo goedkoop als een
medicamenteuze benadering. De kosten van cholesteroldaling door voedingsadviezen van een diëtist
werden in 1991 geschat op 3100 gulden120  en in 1995 via een voorlichtingsprogramma gericht op de
hele bevolking op 3400 dollar per gewonnen levensjaar.121

Samenvattend kan gesteld worden dan personen met een hoog CHZ-risico een gepaste
behandeling nodig hebben. Dit is een dure reddingsoperatie die uiteindelijk relatief weinig betekent
voor CHZ als volksgezondheidsprobleem. Dit betekent niet dat een hoog-risicobenadering voor CHZ
afgeraden zou moeten worden maar dat dit op zichzelf niet voldoende is. De potentiële effecten van
een bevolkingsgerichte benadering zijn verstrekkender. De twee benaderingen zijn interactief en
kunnen elkaar versterken. De implicatie is dat er een grote uitdaging blijft bestaan voor zowel de
curatieve als de openbare gezondheidszorg om essentiële thema’s in de volksgezondheid op de
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relevante beleidsagenda’s te krijgen. Overgewicht, het serum totaalcholesterolgehalte en
lichaamsbeweging zijn voorbeelden van gewichtige thema’s die zowel op korte als lange termijn van
belang zijn voor de volksgezondheid. De eerste voorkeur gaat uit naar beïnvloeding van de leefwijze
in brede lagen van de samenleving en het creëren van randvoorwaarden die een gezonde leefwijze
vergemakkelijken. Voor een belangrijk deel valt dit buiten het domein van de sector volksgezondheid.
Om de leefwijze te beïnvloeden zal intersectoraal beleid nodig zijn. Pas in tweede instantie, bij
aangetoond hoog absoluut risico, komt secundaire preventie via de curatieve gezondheidszorg in
aanmerking. Daarbij dient begonnen te worden met gedragsmatige aspecten en het benadrukken van
keuzemogelijkheden in de aanschaf en bereidingswijze van gezonde voedingsmiddelen.
Samenwerking tussen professionals werkzaam in de zorg en de OGZ is in dit opzicht uitermate
belangrijk, al was het maar om wederzijdse informatie te bekrachtigen.

11.5. RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET ONDERZOEK VAN CHZ

11.5.1. Genetische afwijkingen
Een familiegeschiedenis van hartvaatziekten verhoogt het risico op het ontstaan van CHZ. Het
gegeven dat bij iemand tenminste één van de ouders een hartinfarct heeft doorgemaakt betekent dat
die persoon een twee keer zo groot risico loopt om te overlijden aan CHZ. Bij een kwart van de
Nederlandse bevolking van 20-59 jaar is er sprake van een verhoogd familiair risico. 122 Slechts een
klein deel van dit verhoogde risico wordt verklaard door bekende risicofactoren waarvan het totaal en
LDL-cholesterol de belangrijkste zijn. Het apo-E polymorfisme is de belangrijkste genetische afwijking
die betrokken is bij deze familiaire belasting. Het grootste deel van het verhoogde familiaire risico in
de vetstofwisseling lijkt dus genetisch bepaald. Personen met een combinatie van een familiair
verhoogd CHZ-risico en ongezonde leefwijze lopen de hoogste kans op het ontstaan van CHZ.
Daarom is het voor personen met een verhoogd familiair risico uitermate belangrijk om een gezonde
leefwijze aan te leren.122

Een kleine subgroep van de familair belaste personen heeft familiaire hypercholesterolemie
(FH). Dit is een autosomaal erfelijke afwijking die bij 1 op de 500 Nederlanders voorkomt. Mutaties in
het LDL-receptor-gen zijn verantwoordelijk voor een hoog LDL-cholesterolgehalte. Op dit moment zijn
er meer dan 300 mutaties van dit gen beschreven. Personen met FH kenmerken zich door een hoog
serum cholesterolgehalte en het vroegtijdig optreden van CHZ. De voor leeftijd gestandaardiseerde
sterfte is een factor 3 tot  4 keer hoger dan voor de algehele bevolking.123 Dieetbehandeling bij FH
resulteert meestal niet in een daling van het cholesterolgehalte. De DNA-testen om deze mutaties op
te sporen zijn bewerkelijk en kostbaar. Bij familieleden van personen die bekend zijn met FH is
opsporing van FH aangewezen. Bij 37% van de eerstegraads familieleden wordt FH vastgesteld. De
participatiegraad van familieleden is groot. Van de opgespoorde FH-gevallen was 44% reeds bekend
met een cholesterolgehalte hoger dan 7,5 mmol/l. De screening op FH bij familieleden van personen
met heterozygote FH wordt vanaf de leeftijd van 18 jaar aanbevolen.124  De landelijke stichting
Opsporing Familiaire Hypercholesterolemie verzorgt de diagnostiek (identificatie indexpatiënten via
lipidenpoliklinieken in ziekenhuizen), stamboomonderzoek en DNA-diagnostiek bij bloedverwanten van
indexpatiënten met FH.125

11.5.2. Infectieziekten als risicofactor voor CHZ
In de literatuur verschijnen sedert enkele jaren publicaties over chronische infecties als oorzaak voor
het ontstaan van CHZ.126 127 Er is inmiddels geen twijfel meer dat een ontstekingsproces een
belangrijke rol speelt bij het ontstaan van aderverkalking. De vraag is of de ontsteking in de vaatwand
een oorzaak is of een gevolg van CHZ. Inmiddels is aangetoond dat infectie leidt tot atheroomvorming
(ophoping van vet in vaatwand). Ook is in een prospectieve studie een verband gelegd tussen
antistoffen tegen chlamydia pneumoniae en het overlijdensrisico door CHZ.128 Verder is aangetoond
dat het gebruik van bepaalde soorten antibiotica geassocieerd is met een verminderd risico op het
hernieuwd optreden van CHZ.129 Vernieuwend onderzoek naar de samenhang tussen infectieziekten
en coronaire hartziekten biedt perspectieven voor de verdere ontrafeling van het ontstaan en
behandeling van CHZ. Het is mogelijk dat de hoge CHZ-incidentie in gematigde klimaten gerelateerd is
aan een meer frequente transmissie van micro-organismen. Deze transmissie treedt vooral op in het
binnenmilieu. In koudere jaargetijden brengen mensen in de koudere klimaatzones meer tijd
binnenshuis door. De rol van infectieziekten kan tevens nieuw licht werpen op de zogenaamde Barker-
hypothese (zie hieronder).
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11.5.3. Omgevingsinvloeden tijdens zwangerschap en eerste levensjaren als CHZ-
risicofactor

De grote regionale verschillen in de CHZ-sterfte binnen Engeland en de beperkte verklaring voor deze
verschillen door erkende risicofactoren vormden de aanleiding voor de onderzoeksgroep van Barker
in Southhampton om naar alternatieve verklaringen voor het ontstaan van CHZ te zoeken. Het
onderzoek van Barker en zijn collega’s suggereert dat, naast de bekende risicofactoren, ook foetale
groeivertraging en omgevingsinvloeden gedurende het eerste levensjaar invloed uitoefenen op het
ontstaan van CHZ 60 jaar later.130 Een aantal Scandinavische onderzoeken bevestigen de
gesignaleerde verbanden. Een Fins onderzoek bevestigt het verband tussen een laag
geboortegewicht en de kans op het ontstaan van CHZ op latere leeftijd.131 Een omvangrijk Zweeds
cohortonderzoek (15000 babies) suggereert dat de groei van de foetus in de baarmoeder een sterke
voorspeller is voor de CHZ-sterfte op oude leeftijd.132 Aanvullend onderzoek is nodig om te bevestigen
of de veronderstelde verbanden een verklaring kunnen geven van regionale CHZ-sterfteverschillen.
Om te zien of een deel van de CHZ-oversterfte in Groningen verklaard zou kunnen worden vanuit de
Barker-hypotese zou de voedingstoestand van moeders en babies aan het begin van deze eeuw
nodig zijn. In Nederland is, via de moeder- en kindzorg en de jeugdgezondheidzorg, de infrastructuur
aanwezig om essentiële gegevens bij geboorte en de jaren daarna vast te leggen. Het verkrijgen van
deze gegevens in de praktijk valt echter tegen.

11.5.4. Homocysteïne als onafhankelijke risicofactor voor het ontstaan van CHZ
In diverse onderzoeken is aangetoond dat het gehalte van het aminozuur homocysteine een
onafhankelijke risicofactor is voor het ontstaan van CHZ.133 134 135 Het verband tussen het
plasmagehalte van het totaal homocysteïne en het risico op hart- en vaatziekten is continue stijgend,
zonder een duidelijke drempelwaarde.136 Een lage inname van vitamine B6 en foliumzuur leidt tot een
verhoogd serum homocysteïne gehalte en een hoger relatief risico op CHZ.137  Het relatief risico op
CHZ is bij een hoge inname van vitamine B6 en foliumzuur een derde lager vergeleken met personen
met een lage inname van voornoemde vitamines. Een andere opvallende bevinding in de Nurses
Health Study was dat het gunstige effect van een hoge foliumzuurinname zich vooral voordoet bij een
lichte tot matige alcoholconsumptie.

Het gunstige effect van foliumzuur loopt via een slechte functie van het endotheel en het
bloedcoagulatiesysteem.135 138 Endotheelcellen bevinden zich aan de binnenzijde van bloedvaten en
deze cellen produceren stikstofoxide dat vaatverwijdend werkt waardoor de kans op aderverkalking
afneemt. Door toediening van foliumzuur via de voeding wordt een synthese van stikstofoxide
bevorderd.139 Door de actieve vorm van foliumzuur wordt de afbraak van stikstofoxide verminderd.140

De consumptie van foliumzuur via de voeding is bij een groot gedeelte van de bevolking lager
dan 400 :g/dag en dat is het innemingsniveau waarbij het totaal serum homocysteïne genormaliseerd
wordt door foliumzuur.136 In een gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerde
interventiestudie bij vrijwilligers (n=93) uit een huisartsenpraktijk in Engeland werd aangetoond dat het
verrijken van ontbijtgranen met 200 :g foliumzuur per portie tot gevolg had dat het foliumzuur na vier
weken duidelijk was gestegen in het serum en na 8 weken was het homocysteïnegehalte significant
gedaald (met 10%). Bij de controlepersonen met gewoon ontbijtgraan werd geen veranderingen
waargenomen.141 In een dubbelblinde  placebogecontroleerde cross-over studie bij Amerikaanse
patiënten (n=75) werd aangetoond dat verrijking van ontbijtgranen met 127 :g/dag (de huidige
Amerikaanse FDA-richtlijn voor verrijking van ontbijtgranen) geen significante daling van het
homocysteïne tot gevolg heeft. Om een significante daling van het plasma homocysteïnegehalte (11%
respectievelijk 14% daling) te bewerkstelligen is een hogere dosis foliumzuur (500 resp. 650 :g/dag)
nodig.142 De conclusie is dat het verrijken van ontbijtgranen met foliumzuur kan leiden tot een
belangrijke vermindering van de risicofactor homocysteïne in het bloed. Het niveau van verrijking dient
hoger te zijn dan de huidige Amerikaanse FDA-aanbevelingen.

De gemiddelde foliumzuurinname in Nederland is 250 :g/dag.143  Op basis van deze recente
inzichten pleiten sommigen er voor om de aanbevolen dagelijks benodigde hoeveelheid foliumzuur te
verhogen naar 350-400 :g/dag, een niveau waarbij geen verdere daling van plasmahomocysteïne
optreedt.136  143 Momenteel haalt slechts 6% van de Nederlandse bevolking een inname van 400 :g of
meer per dag.144 De vraag is nu, of het verantwoord is om te wachten met verrijking van Nederlandse
voedingsmiddelen met foliumzuur tot dat gerandomiseerd onderzoek zal aantonen of
foliumzuursuppletie resulteert in minder CHZ.143 Het lijkt verstandig om nu reeds foliumzuurrijke
voeding te gebruiken. In het MARGARIN-onderzoek zal onderzocht gaan worden of de gerealiseerde
hogere inname van groente en fruit in de interventiegroep ook een verlaging van het
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homocysteïnegehalte tot gevolg heeft en of een eventuele daling voldoende groot is om relevant te
zijn voor CHZ-risicoverlaging op populatieniveau.

11.6. PROGRAMMATISCHE PREVENTIESTRATEGIE

Op landelijk niveau worden reeds jaren, in het kader van een bevolkingsgerichte benadering, diverse
campagnes gevoerd om de leefwijze van de bevolking te verbeteren (rookontmoedigingsbeleid,
alcoholmatigingsbeleid, bevordering gezonde voeding en meer bewegen). De resultaten daarvan
worden geleidelijk min of meer zichtbaar. In geval van rookontmoediging is het effect van
voorlichtingscampagnes uitgedoofd. Verontrustend is de ongunstige ontwikkeling van een aantal
belangrijke risicofactoren:
• bij jongeren een toename van het aantal rokers,
• toename van overgewicht,
• toename van lichamelijke inactiviteit,
• lagere consumptie van groente en fruit.
Op populatieniveau is de geleidelijke vermindering van de vetinname niet voldoende om de stijging in
overgewicht tegen te gaan.29 39  Aanvullende maatregelen zijn dus nodig.

In de VTV-1997 wordt veel verwacht van integraal preventiebeleid waarbij doelgroepen
nauwkeurig worden vastgesteld en waarbij een hoog-risico benadering en/of bevolkingsgerichte
benadering elkaar dienen aan te vullen. Door de Commissie Versterking Collectieve Preventie werden
voorstellen gedaan om het gemeentelijk gezondheidsbeleid te verbeteren.145 Deze adviescommissie
wees op het belang van een betere rolverdeling tussen centrale en decentrale actoren. Op
verschillende beleidsniveau’s dienen ‘regisseurs’ op te treden. De rijksoverheid schept voorwaarden
en coördineert brede programma’s. Lokale overheden en andere (professionele) actoren kunnen de
implementatie en uitvoering op lokale omstandigheden en doelgroepen toespitsen. De belangrijkste
knelpunten voor doeltreffende preventie liggen bij het onvolledig bereik van de beoogde doelgroepen,
de terughoudendheid van beroepsgroepen bij de implementatie van werkzaam gebleken interventies
en het ontbreken van een integrale benadering van gezondheidsproblemen.73

Bij de uitvoering van de zorg voor hartvaatziekten biedt het concept van ‘disease management’
interessante mogelijkheden.146 Bij begeleiding van hartpatiënten wordt nog onvoldoende rekening
gehouden met ketenzorg en gedeelde verantwoordelijkheid. In de huidige praktijk blijven hartpatiënten
nog te veel hangen bij een drukke hooggekwalificeerde cardioloog. Beter ware het dat de chronische
zorg overgedragen wordt aan de huisarts met duidelijke afspraken over het secundaire
preventiebeleid. Bij de uitvoering van secundaire preventieve activiteiten is praktische ondersteuning
van de huisarts gewenst. Daarbij komen speciaal opgeleide doktersassistenten,
praktijkverpleegkundigen en fysiotherapeuten in beeld. Zij kunnen begeleiding geven bij de
verandering van leefwijze (roken, voeding, gewicht, inspanningsvermogen) onder verantwoordelijkheid
van de huisarts. Patiënten met progressieve afwijkingen en nieuwe klachten komen in dit scenario
weer terug bij de cardioloog.

Per 1998 is de implementatie van programmatische preventie van HVZ in de huisartsenpraktijk
voorzichtig en vrij geruisloos begonnen. Programmatische preventie richt zich vooral op patiënten die
zich kenmerken door de aanwezigheid van een of meer CHZ-risicofactoren (verhoogde bloeddruk,
hypercholesterolemie, diabetes mellitus, HVZ bij eerstegraads familieleden < 60 jarige leeftijd of
bekend met HVZ). Behandeling is aangewezen als er een berekend risico is op het krijgen van CHZ
(afhankelijk van de leeftijd 25-40% kans op optreden van CHZ in een 10-jaarsperiode).109 147 148 Dat
huisartsen voornamelijk voor een hoog-risico benadering kiezen heeft veel te maken met de
zogenaamde preventie paradox die stelt dat een preventieve maatregel die grote voordelen biedt aan
de samenleving als geheel, slecht weinig voordeel biedt aan ieder individu afzonderlijk.149 Het nut van
gezondheidsbevorderend gedrag is mede om die reden lastig aan patiënten uit te leggen. Het
perspectief van gezondheidswinst speelt bij veel mensen pas als er klachten en beperkingen
optreden.

Bij besmettelijke infectieziekten is het mogelijk gebleken om de preventieparadox te omzeilen.
In het begin van deze eeuw toen difterie, kinkhoest, tetanus en polio vele slachtoffers eisten, moesten
vele honderden kinderen geïmmuniseerd worden om één ziektegeval te voorkomen. Bij immunisaties
kan volstaan worden met enkele vaccinaties. Het beïnvloeden van bekende risicofactoren (roken,
bewegingsarmoede, ongezond voedingsgedrag, overmatig alcoholgebruik) is moeilijker omdat het om
cultuurgebonden gedrag gaat. Het gaat om dagelijkse handelingen die voortdurend worden
bekrachtigd door reclame in de alom aanwezige publieksmedia en de directe omgeving. De interventie
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is niet, zoals bij vaccinaties, beperkt in tijd, in tegendeel voortdurend zijn handelingen en keuzes nodig
om het gewenste gedrag in stand te houden.

In een meta-analyse van gerandomiseerde onderzoeken over interventies ter preventie van CHZ
gericht op meerdere risicofactoren, bleek dat veranderingen op het niveau van risicofactoren
bescheiden zijn. Tevens bleek dat een persoonlijke benadering en het betrekken van personen in de
omgeving van de doelgroep leidt tot betere resultaten.150 Hieruit kan geconcludeerd worden dat de
opbrengst van een ‘geisoleerde’ hoog-risicobenadering vanuit de curatieve gezondheidszorg niet
voldoende is om substantiële veranderingen in risicofactoren te bewerkstelligen. Aanvullende
ondersteunende programma’s, bijvoorbeeld in de publieke sector, kunnen beoogde
gedragsveranderingen wellicht vergemakkelijken. Bij een programmatische preventie strategie zijn de
volgende aspecten belangrijk:
• het vaststellen van specifieke doelgroepen,
• het afbakenen van de meest geschikte interventiemethode (combinatie van interventies),
• intersectorale aanpak (facetbeleid waarbij meerdere ministeries een inbreng hebben),
• het betrekken van lokale overheden, beroepsbeoefenaren, commerciële sector, werkgevers,

scholen, duidelijkheid over verantwoordelijkheden op centraal en decentraal niveau.73

Er is op termijn aanzienlijke gezondheidswinst te behalen als de achterstand van verschillende
sociaal-demografische groepen kan worden verkleind. Het gaat dan om personen met een lage
sociaal-economische status, arbeidsongeschikten, werklozen, alleenstaanden en allochtonen. In haar
proefschrift concludeert Stronks dat sociaal-economische gezondheidsverschillen voor 30-50% door
materiële factoren, voor 30-40% door gedragsfactoren en voor 10-15% door stressoren (ingrijpende
levensgebeurtenissen, langdurige levensmoeilijkheden) kunnen worden verklaard.151 Omdat een groot
deel van de gezondheidsverschillen voortkomt uit een ongelijke verdeling van materiële en
psychosociale levensomstandigheden, dienen bestaande gezondheidsverschillen voor een belangrijk
deel als onrechtvaardig beschouwd te worden. In Canada, een land met een egalitair
gezondheidszorgsysteem, werd aangetoond dat na een acuut hartinfarct de toegang tot adequate
behandeling slechter is voor bevolkingsgroepen met een sociaal-economische achterstand.152 In geval
van een lage sociaal-economische positie werden minder diagnostische procedures (angiografiën)
gedaan en was  de wachttijd voor dergelijke procedures langer. Een deel van de sociaal-economische
gezondheidsverschillen is echter ook onvermijdelijk, namelijk voor zover de verdeling van
levensomstandigheden niet te veranderen is. Vanuit het richtinggevende principe van gelijke kansen
op gezondheid volgt dat interventies ter vermindering van ongezond gedrag in lagere sociaal-
economische groepen, vooral zouden moeten ingrijpen op factoren die een vrije keuze voor een
bepaald gedrag verhinderen. Door verbetering van woon- en arbeidsomstandigheden en een gelijke
toegang tot de gezondheidszorg kunnen aanzienlijke reducties in sociaal-economische
gezondheidsverschillen gerealiseerd worden.151

Vanuit bestuurlijk oogpunt bezien is met name op gemeentelijk niveau bekend waar
respectievelijke doelgroepen te bereiken zijn. Gemeentelijke betrokkenheid bij collectieve preventieve
plannen is om die reden onmisbaar. Bij de uitwerking van oplossingsrichtingen worden hieronder
tenslotte aanbevelingen gedaan op het vlak van onderzoek, onderwijs, curatieve gezondheidszorg,
preventie en openbare gezondheidszorg.

11.7. AANBEVELINGEN

11.7.1. Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek
§ Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zou in samenwerking met medische faculteiten een

onderzoeksprogramma dienen op te zetten met als doelstelling de kwaliteit van het invullen van
doodsoorzaakverklaringen te verbeteren en te bewaken.

§ Het effect van onderwijs aan artsen over de systematiek van het invullen van het
doodsoorzakenformulier dient op doelmatigheid geëvalueerd te worden alvorens tot bredere
invoering van dit type onderwijs overgegaan kan worden.

§ Er is toegepast onderzoek nodig om de lay-out van het doodsoorzakenformulier zodanig te
verbeteren dat artsen meer gemotiveerd worden om beschikbare informatie over hun patiënten te
vermelden.153 154 Hierdoor kan de kwaliteit van de CBS-sterftestatistiek verbeteren.

§ Het CBS zou de publicaties over de plaats van overlijden (die op het doodsoorzaakformulier wordt
ingevuld) dienen te hervatten. Periodieke rapportages over plaats van overlijden afgezet tegen
een nader te bepalen indeling van doodsoorzaken en regio’s kunnen inzicht verschaffen in regio-
specifieke sterftepatronen.
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§ Aanvullend onderzoek naar de achtergronden van de hogere thuissterfte in Groningen is
aangewezen. Daarbij is het belangrijk om een onderscheid te maken in al dan niet vermijdbare
doodsoorzaken.

§ Toegepast onderzoek naar beïnvloeding van de leefwijze van risicopatiënten met behulp van het
transtheoretisch fasenmodel van Prochaska biedt goede perspectieven in de huisartsenpraktijk .
Daarbij heeft een indeling in twee fasen meer kans van slagen dan de huidige indeling in vijf
fasen.

§ De ervaringen met praktijkverpleegkundigen in het Engelse gezondheidszorgsysteem tonen nogal
wisselende resultaten.155 156 157 Parallel aan de introductie van programmatische preventie in de
praktijkvoering van huisartsen past een toegepast onderzoeksprogramma waarbij verschillende
organisatievormen onderling op effectiviteit vergeleken worden. Doelmatigheid van
voedingsvoorlichting aan personen met overgewicht en/of een verhoogd cholesterolgehalte en
ondersteuning bij het stoppen met roken door een praktijkverpleegkundige dienen daarbij gericht
onderzocht te worden.

§ Toegepast onderzoek naar bekorting van ziekenhuisvertraging bij hartinfarctpatiënten verdient
voorrang boven vergelijkend geneesmiddelenonderzoek.

§ Het gebruik van audits (letterlijk vertaald: verificatie) voor veel voorkomende aandoeningen, zoals
gebruikelijk is in het Engelse gezondheidszorgsysteem, verdient meer belangstelling in het
Nederlandse gezondheidszorgsysteem. Het valt te overwegen om dit als onderdeel van een
kwaliteitsbewakingssysteem te ontwikkelen. Vergeleken met een visitatiesysteem heeft een audit
een meer openbaar karakter. Beroepsverenigingen dienen een herkenbare rol te spelen bij de
uitvoering van audits. De Inspectie Gezondheidszorg kan een initiërende, structurerende en zo
nodig een controlerende rol vervullen.

§ Een goede vertaling van bewijsvoering naar richtlijn is een essentiële stap. Tijdens het uitvoeren
van toegepast onderzoek moet er al aandacht zijn voor verspreiding en implementatie van
resultaten. Daarom dient toegepast onderzoek een implementatietraject te bevatten.158

11.7.2. Aanbevelingen voor het onderwijs
§ In het curriculum van de opleiding geneeskunde en in het geaccrediteerde onderwijs aan

praktiserende artsen dient onderwijs gegeven te worden over de systematiek van het invullen van
de doodsoorzaakverklaring.

§ Bijscholingsactiviteiten voor artsen dienen zich in ieder geval te richten op aandoeningen met een
groot populatie attributief risico. Vanuit een preventieve zienswijze dient regelmatig aandacht
besteed te worden aan ondersteuning bij het stoppen met roken, het verminderen van
overgewicht en behandelwijzen van een verhoogd cholesterolgehalte.

§ In de opleiding tot en nascholing van huisarts en cardioloog dient gerichte aandacht besteed te
worden aan de presentatie van coronaire syndromen bij vrouwen.

§ In de opleiding tot diëtist dienen kennis en vaardigheden onderwezen te worden die aantoonbaar
leiden tot gewichtsvermindering en werkwijzen die behulpzaam zijn bij het vasthouden van
behaalde resultaten.

§ In de opleiding tot diëtist dient gestructureerd aandacht gegeven te worden aan samenwerking
met en ondersteuning van huisarts en praktijkverpleegkundigen.

§ In de opleiding tot diëtist dienen werkvormen onderwezen te worden die periodiek zicht geven op
de eigen praktijkvoering en al dan niet behaalde resultaten bij de veel voorkomende diëten
(cholesterolverlagend dieet, vetbeperkt dieet, energiebeperkt dieet).

§ In de opleiding Sociale Psychologie dient bij het keuzevak gezondheidsvoorlichting, als aanvulling
op theorievorming, meer aandacht besteed te worden aan probleemgericht onderwijs dat aansluit
bij de dagelijkse praktijk van de gezondheidszorg.

11.7.3. Aanbevelingen voor de curatieve gezondheidszorg
§ Om de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de doodsoorzakenstatistiek te verbeteren dienen

alle artsen doodsoorzaakverklaringen vollediger in te vullen.
§ Aan hartpatiënten kan aanbevolen worden dat, als zij alleen zijn bij het begin van klachten,

overleg met anderen over deze klachten een verstandige zaak is. Juist een andere persoon kan
behulpzaam zijn bij het maken van keuzen over het al dan niet inschakelen van professionele
hulp.

§ Hartpatiënten dienen door hun arts regelmatig er aan herinnerd te worden dat buiten kantooruren
artsen ook gewaarschuwd kunnen worden.

§ Hartpatiënten dienen zich te realiseren dat een heldere presentatie van klachten de beeldvorming
bij een arts kan vergemakkelijken.
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§ Huisartsen dienen vooral bij vage borstklachten vaker gebruik te maken van diagnostiek met een
12 afleidingen ECG. Ambulances die zijn uitgerust met getrainde verpleegkundigen en apparatuur
komen het meest in aanmerking om prehospitale diagnostiek uit te voeren.

§ De dienstdoende huisarts van de Centrale Doktersdienst in de stad Groningen en ook
dienstdoende huisartsen elders in de provincie Groningen dienen uitgerust te worden met een
semi-automatische defibrillator voor gebruik bij hartstilstand.

§ De protocollen voor de meldkamer (Centrale Post Ambulance Vervoer) dienen zodanig aangepast
te worden dat meer mogelijkheden ontstaan voor zelfverwijzing, met name bij bekende
hartpatiënten.

§ In ziekenhuizen dient de spoedeisende opvang van patiënten, verdacht van een hartinfarct,
periodiek geëvalueerd te worden. Daarbij dienen mogelijkheden voor toepassing van een
zogenaamde ‘fast track’-procedure nadrukkelijk overwogen te worden ten einde de 
behandelvertraging in het ziekenhuis te bekorten.

§ Artsen dienen patiënten, die vóór de leeftijd van 60 jaar een hart- of vaatziekte krijgen, te
informeren over het feit dat hun eerstegraads familieleden een verhoogd risico lopen op deze
aandoening. Voor deze familieleden is het aan te raden om een cardiovasculair risicoprofiel te
laten bepalen (bloeddruk en cholesterolgehalte). Juist voor deze familieleden is het extra
belangrijk om hun leefwijze aan te passen vanwege het hogere risico op het optreden van HVZ.

§ Huisartsen en medisch specialisten dienen bij alle aan roken gerelateerde aandoeningen een
advies te geven tot stoppen met roken en behoren daarbij gestructureerde steun aan te bieden.

§ De huisarts is volgens de consument de meest aangewezen persoon om hem te informeren over
de relatie voeding en gezondheid. De huisarts zelf heeft echter het gevoel dat zowel tijd als kennis
ontbreekt voor het geven van adequate voedingsvoorlichting.159 160 Daarom dienen artsen betere
protocollen te ontwikkelen of vaker patiënten door te verwijzen naar een diëtist.

§ Huisartsen en cardiologen dienen zich te realiseren dat gebruikelijke (eenmalige) voorlichting aan
patiënten met overgewicht en een verhoogd cholesterolgehalte onvoldoende effecten sorteert.
Daarom dienen zij, in overleg met hun beroepsverenigingen, te bepalen hoe een meer doelmatig
voedingsadvies gegeven kan worden en daarbij de rol van de diëtist nadrukkelijk te benoemen en
te benutten.

§ Het transtheoretisch fasenmodel volgens Prochaska kan in de huisartsenpraktijk een waardevolle
bijdrage leveren aan een verbetering van de leefwijze van patiënten met een hoog risico op hart-
en vaatziekten.  

§ Voedingsvoorlichting op groepsniveau bij patiënten met (een hoog risico op) CHZ kan een
effectieve bijdrage leveren aan verbetering van het voedingspatroon en het lichaamsgewicht en
kan het serum totaalcholesterolgehalte verminderen. De implementatie van deze vorm van
hulpverlening dient op lokaal niveau tussen huisarts, thuiszorg en GGD geregeld te worden.

§ In de ‘cure’ en ‘care’ moet meer aandacht voor programmatische preventie komen zonder dat dit
ten koste gaat van de beperkte middelen die beschikbaar zijn voor preventie in de openbare
gezondheidszorg.

11.7.4. Aanbevelingen voor preventie en openbare gezondheidszorg
§ De overheid kan via doelgericht intersectoraal beleid invloed uitoefenen op de volksgezondheid

en de verkleining van sociaal-economische gezondheidsverschillen. De gemeentelijke overheid
kan op lokaal niveau de maatschappelijke participatie van diverse hoog-risico groepen, waaronder
personen met een lage sociaal-economische status, bevorderen. Bij de preventie van CHZ bieden
de onderwerpen roken, voeding en lichaamsbeweging goede mogelijkheden voor facetbeleid.
Daarbij staan de overheid vier soorten instrumenten ter beschikking: machtsmiddelen (wet- en
regelgeving), financiële middelen (subsidies), netwerk, organisatie.161

§ Op lokaal niveau dient aandacht besteed te worden aan thema’s in de volksgezondheid. De
daarvoor noodzakelijke processen kunnen worden gegenereerd door aan het lokale bestuur op te
dragen een periodieke gezondheidsnota te maken. Ook andere initiatieven die leiden tot meer
lokale betrokkenheid bij de determinanten van gezondheid kunnen een belangrijke bijdrage
leveren aan de ontwikkeling van de gezondheid van velen. Eén van de prikkels tot het feitelijk
ontwikkelen van lokaal gezondheidsbeleid is dat het Rijk een beleidskader formuleert en op basis
daarvan met de partners in de openbare gezondheidszorg meerjaren afspraken maakt die
periodiek geëvalueerd worden.162 Een evenwichtig systeem van prikkels (beloningen, subsidies,
verplichtingen) kan het tot stand komen van meerjaren afspraken vergemakkelijken.

§ De openbare gezondheidszorg neemt de verantwoordelijkheid voor een partnership van people,
public, private en professional. Bij het zoeken naar gezamenlijke oplossingen voor
volksgezondheidsproblemen is het vanzelfsprekend dat er spanningen ontstaan tussen de
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partners. Tegenstellingen doen zich nogal eens voor tussen publiek-privaat, politiek-professie,
centraal-decentraal, verplichten-stimuleren. Om voortgang te bereiken dient een functioneel
evenwicht tussen de partners nagestreefd te worden.162

§ Het rookpreventiebeleid dient zich op drie doelstellingen te richten. Ten eerste dient de aandacht
zich te richten op vermindering van het beginnen met roken door jongeren. Negentig procent van
de rokers begint tussen de 10 en 20 jaar met roken. Ten tweede dient door verdere aanscherping
van regelgeving en door het bevorderen van de naleving van deze regelgeving de meerderheid
van niet-rokers beschermd te worden tegen passief roken. De particuliere sector dient daarin
actief betrokken te worden. Ten derde verdient ondersteuning bij het stoppen met roken meer
betrokkenheid van medische professionals.

§ Na een controlebezoek door de Inspectie Gezondheidsbescherming aan een steekproef van
gemeentehuizen in Nederland werd in de helft van de gevallen geconcludeerd dat men met
betrekking tot de Tabakswet in gebreke was gebleven.163 Gemeenten die belang hechten aan de
bevordering van de volksgezondheid zouden eerst in eigen huis naleving van de Tabakswet
kunnen verbeteren en vervolgens dit beleid expliciteren in andere openbare gebouwen.

§ De gemiddelde bloeddruk  is van groot belang voor de totale sterfte en de cardiovasculaire sterfte.
Meer lichaamsbeweging, gewichtsvermindering, beperking van de alcoholinname (1-2
consumpties per dag), beperking van de zoutinname (zoutgehalte in brood en van kant-en-klaar-
producten verminderen) en verhoging van de kaliuminname zijn de belangrijkste maatregelen die
genomen kunnen worden om de gemiddelde bloeddruk op bevolkingsniveau te verlagen.

§ Voldoende lichaamsbeweging bevordert de gezondheid. De lichamelijk minst actieve mensen
lopen een twee maal zo groot risico op het krijgen van coronaire hartziekten dan de meest
actieven. Vijftien procent van de HVZ-sterfgevallen kan worden toegeschreven aan een zittende
levensstijl met weinig lichaamsbeweging. Het meest recente patroon van lichamelijke activiteit is
van belang voor het CHZ-sterfterisico. Deze risicovermindering is onafhankelijk van de erkende
risicofactoren (roken, verhoogde bloeddruk, cholesterol).164  Het bevorderen van zoveel mogelijk
lichamelijk activiteit (minimaal een half uur per dag; minimaal 5 dagen per week), aangepast aan
de levensfase, verdient daarom sterke aanbeveling.165

§ De voedingsvoorlichting op populatieniveau dient (in Groningen) toegespitst te worden op een 
verbetering van groente- en fruitconsumptie en verlaging van de inname van verzadigd vet.
Daarbij is een meerjarenplanning nodig op basis van doelgroepsegmentatie.

§ De academisering van de maatschappelijke gezondheidszorg (met de GGD als academische
werkplaats) biedt voordelen aan de universiteit en de GGD. Door, vanuit ieders specifieke
deskundigheid, samen te werken aan relevante thema’s uit de openbare gezondheidszorg kan de
maatschappelijke relevantie van universitair onderzoek toenemen. De inbreng van de universiteit
is haar onderzoekstraditie. De inbreng van de GGD het preventiewerk in de dagelijkse praktijk.166
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OVERSTERFTE AAN CORONAIRE HARTZIEKTEN IN GRONINGEN.
ACHTERGRONDEN EN PREVENTIEMOGELIJKHEDEN.

SAMENVATTING

Eind tachtiger en begin negentiger jaren werden in Nederland veel gegevens over regionale sterfteverschillen
gepubliceerd. In diezelfde periode ontstond in Nederland een landelijk dekkend netwerk van GGD’en. In een van
de eerste epidemiologische rapporten van de GGD’en in Groningen werd het regionale sterftepatroon vanaf 1980
beschreven. De meest in het oog springende conclusie was dat de sterfte door coronaire hartziekten (CHZ) in
Groningen gedurende de tachtiger jaren 17% hoger was dan landelijk. In de provincie Groningen overleden ieder
jaar ongeveer 150 personen meer aan CHZ dan op grond van de landelijke referentiecijfers te verwachten zou
zijn. Hartinfarcten veroorzaken driekwart van de sterfte aan CHZ.

Dit proefschrift behandelt drie centrale onderzoeksvragen. De eerste vraag gaat over de verklaringen van
de hoge geregistreerde sterfte aan CHZ in Groningen. De tweede vraag heeft betrekking op de hulpvraag van
patiënten met een hartinfarct en op de tijdsduur tussen begin van de klachten van een hartinfarct en begin van
behandeling in een ziekenhuis. In het verlengde daarvan is bezien of er mogelijkheden zijn om de
behandelvertraging te bekorten. De derde vraag richt zich op mogelijkheden voor preventie van CHZ. Dit is
toegespitst op roken (met name de rol van de huisarts bij het advies tot stoppen met roken) en op de effecten
van verschillende vormen van voedingsvoorlichting bij personen die een hoog risico lopen op het ontstaan van
CHZ.

In Hoofdstuk 1, de algemene introductie, is het ontstaan en de ontwikkeling van de openbare
gezondheidszorg vanaf 1850 beschreven. Daarna komt het belang van de sterftestatistiek aan de orde.
Vervolgens wordt in algemene termen iets verteld over hartvaatziekten (HVZ) en de recente ontwikkelingen van
CHZ in Nederland in het algemeen en Groningen in het bijzonder. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een
onderbouwing van de vraagstelling en het formuleren van de drie centrale onderzoeksvragen.

In Hoofdstuk 2 is de eerste vraag onderzocht aan de hand van drie hypothesen die een verklaring
kunnen geven voor de geregistreerde CHZ-oversterfte in Groningen: (1a) onvoldoende kwaliteit bij registratie van
doodsoorzaken, (1b) een verhoogde sterftekans per geval van CHZ, (1c) het vaker vóórkomen van risicofactoren
waardoor meer CHZ optreden. De gegevens die in 1990 over CHZ-risicofactoren beschikbaar waren worden
beschreven. De conclusie is dat er meer gerookt wordt in Groningen en dat er behoefte bestaat aan meer
gegevens over risicofactoren.

In Hoofdstuk 3 is op hypothese 1a een antwoord gegeven op basis van een vergelijkend onderzoek
onder een a-selecte steekproef van Groningse en Nederlandse artsen. De deelnemende artsen moesten een
tiental doodsoorzakenverklaringen invullen. Deze doodsoorzaakverklaringen zijn door het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS) ‘blind’ gecodeerd. De conclusie is dat er geen significante verschillen bestaan bij het
invullen van de doodsoorzaakverklaringen tussen artsen werkzaam in Groningen en de rest van Nederland. De
geregistreerde CHZ-oversterfte kan daarom niet worden verklaard door hypothese 1a. Een andere conclusie is
dat de betrouwbaarheid van sterftestatistiek afhankelijk is van het aggregatieniveau. In 79% respectievelijk 54%
is HVZ (hoofdgroep) en CHZ (subgroep) als primaire doodsoorzaak juist ingevuld. Uit dit onderzoek blijkt dat
slechts weinig artsen zijn onderwezen in de systematiek van het invullen van doodsoorzakenverklaringen. Het
verdient daarom aanbeveling om in de opleiding tot arts en in nascholingsactiviteiten meer aandacht te
besteden aan de systematiek van het registreren van doodsoorzaken.

In Hoofdstuk 4 is een onderzoek beschreven naar het effect van onderwijs aan medische studenten over
het invullen van doodsoorzaken. De conclusie is dat getrainde studenten doodsoorzaken betrouwbaarder
registreren dan praktiserende artsen. Omdat geen controlegroep deelnam aan dit onderzoek blijft het onduidelijk
of de betere score van de medisch studenten gerelateerd was aan het onderwijsprogramma.

Hypothese 1b, hoge CHZ-oversterfte door een hoge case fatality rate, wordt behandeld in hoofdstuk 11.
Omdat er geen informatie over de sterftekans per geval van hartinfarct beschikbaar was, is op indirecte wijze
geprobeerd zicht te krijgen op de CHZ-sterftekans. Uit informatie van het CBS bleek dat in de periode 1980-84
de thuissterfte bij CHZ in de provincie Groningen hoger was dan landelijk. Na 1984 is het CBS gestopt met de
publicatie van gegevens over de plaats van overlijden. De voor leeftijd gestandaardiseerde morbiditeit ratio (SMR)
van de ziekenhuisontslagdiagnose acuut hartinfarct laat een consistent beeld zien. In de provincie Groningen
zijn verhoudingsgewijs minder personen uit een ziekenhuis ontslagen met de diagnose acuut hartinfarct dan
elders in Nederland. Bij een patroon van hoge CHZ-sterfte wordt echter een hoge SMR voor de
ziekenhuisontslagdiagnose hartinfarct verwacht. Gezien de hoge sterfte en verhoudingsgewijs lage aantal
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ziekenhuisontslagen vanwege acuut hartinfarct is het aannemelijk dat in Groningen meer personen thuis
overlijden door een hartinfarct.

Voor de geldigheid van hypothese 1c, hoge CHZ-sterfte door een hogere prevalentie van risicofactoren,
zijn verscheidene aanwijzingen gevonden (hoofdstuk 11). In Groningen is een hogere prevalentie van roken
gevonden in de drie GGD-gezondheidsenquêtes, en ook in landelijke gegevens van de Stichting
Volksgezondheid en Roken (Stivoro) en het CBS. Na correctie voor de leeftijdsopbouw wordt in Groningen in
vergelijking tot landelijke cijfers verhoudingsgewijs 5% meer gerookt. Deze verschillen zijn statistisch
significant. Voor het totaal cholesterolgehalte in serum is informatie uit 1997-1998 van een grote steekproef in
de gemeente Groningen vergeleken met gegevens van het MORGEN-project van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM). Na correctie voor de leeftijdsopbouw was het cholesterolgehalte in
het serum in Groningen 0,28 mmol/l hoger. Dit is verhoudingsgewijs 5% hoger dan het landelijke gemiddelde.

Bij vergelijking van de GGD-gezondheidsenquête in 1998 met gegevens uit de CBS-
gezondheidsenquête over de periode 1995-1997 blijkt dat er in Groningen bij de bevolking van 20 jaar en ouder
3,5 procent meer overgewicht bestaat.

Medio 1998 zijn de prevalentiecijfers van de erkende risicofactoren voor CHZ in Groningen: overgewicht
43%, roken 36%, matig tot ernstig verhoogd cholesterol 22% en hoge bloeddruk 11%. Uit het beroemde
Framingham-onderzoek is bekend geworden dat het gecombineerde effect van risicofactoren groter is dan de
optelsom van afzonderlijke risico’s. Roken en een verhoogd cholesterolgehalte in het serum komen frequent
voor op bevolkingsniveau. Het hoge relatieve risico van het gecombineerd voorkomen van roken en een verhoogd
cholesterolgehalte legt veel gewicht in de schaal bij de verklaring van de hoge CHZ-sterfte in Groningen.

De tweede vraag gaat over de hulpvraag en de behandelvertraging bij een hartinfarct. De term
behandelvertraging duidt op de tijdsduur tot behandeling met stolseloplossende middelen waarbij het woord
vertraging ‘neutraal’ opgevat dient te worden omdat een bepaalde mate van vertraging onvermijdelijk is. Uit
grootschalig bevolkingsonderzoek is bekend dat de sterfte na een hartinfarct om en nabij de 50% is. De meeste
complicaties treden op in de eerste uren na het ontstaan van een hartinfarct. Hoe sneller de behandeling begint,
hoe minder verlies van hartspierweefsel optreedt en hoe lager het sterfterisico. De vraag is opgesplitst in twee
deelvragen. Vraag 2a: hoe groot is de behandelvertraging bij een hartinfarct?  Vraag 2b: welke mogelijkheden
zijn er ter bekorting van behandelvertraging na het ontstaan van een hartinfarct?

Deze vragen zijn beantwoord aan de hand van een vergelijkend onderzoek tussen Groningen en
Rotterdam dat werd uitgevoerd van 1990-1995 (Hoofdstuk 5 en Hoofdstuk 7). Er zijn gegevens beschikbaar van
924 patiënten die vanwege een hartinfarct zijn opgenomen in een ziekenhuis. Bij  behandelvertraging is een
onderscheid gemaakt in vier onderdelen: patiënt-, huisarts-, ambulance- en ziekenhuisvertraging. Omdat binnen
deze vier onderdelen de vertraging niet gelijkmatig verdeeld is, geven gemiddelde waarden een sterk vertekend
beeld. Daarom zijn de berekeningen uitgevoerd met mediane waarden. De mediane waarden voor patiënt,
huisarts en ambulancevertraging  zijn respectievelijk 30, 60 en 30 minuten. De mediane totale pre-hospitale
vertraging bedraagt 2,5 uur. Een betrouwbare meting van ziekenhuisvertraging was om logistieke redenen niet
mogelijk in het door ons uitgevoerde onderzoek. Uit de literatuur blijkt dat de mediane ziekenhuisvertraging 60
tot 72 minuten is. In een strikt geprotocolleerd onderzoek in het Academisch Ziekenhuis Groningen is een
mediane ziekenhuisvertraging van 70 minuten geregistreerd.

Patiënten die alleen zijn op het moment dat een hartinfarct ontstaat, wachten gemiddeld een half uur
langer met het waarschuwen van een huisarts. Buiten kantooruren wachten patiënten langer met het
waarschuwen van een huisarts. Daardoor wordt de mediane pre-hospitale vertraging 20 minuten langer.
Huisartsen hebben bij vrouwen een kwartier meer nodig om de diagnose hartinfarct te stellen. Dit is herleidbaar
tot een minder specifiek klachtenpatroon. Door vrouwen wordt de oorzaak van klachten vaker toegeschreven
aan oorzaken buiten het hart. Patiënten die zonder tussenkomst van een huisarts worden opgenomen zijn het
snelst in het ziekenhuis. Dit is vooral te verklaren door het ontbreken van huisartsvertraging, maar ook door een
kortere patiëntvertraging.

In Groningen is de mediane pre-hospitale vertraging een half uur korter dan in Rotterdam. Dit wordt
veroorzaakt doordat huisartsen in Rotterdam een half uur langer nodig hebben om tot ziekenhuisopname te
besluiten. Omdat de mediane pre-hospitale vertraging in Groningen korter is dan in Rotterdam, kan de hogere
CHZ-sterfte in Groningen niet worden toegeschreven aan behandelvertraging bij patiënten die in een ziekenhuis
worden opgenomen. Tegen de achtergrond van een hoge CHZ-sterfte en een laag verhoudingsgetal (SMR) van
ziekenhuisontslag vanwege een acuut hartinfarct is het aannemelijk dat in Groningen meer personen thuis
overlijden aan een hartinfarct. Daarom is in Groningen een onderzoek gedaan onder nabestaanden van 40
personen die overleden aan een hartinfarct voordat zij in een ziekenhuis konden worden opgenomen. Hieruit
blijkt dat in de helft van de gevallen het overlijden zeer plotseling optreedt. In de andere helft van de gevallen is
de patiëntvertraging twee keer zo lang als de mediane waarde die werd gevonden bij patiënten die in een
ziekenhuis worden opgenomen.
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In Hoofdstuk 6 is de mogelijkheid tot bekorting van behandelvertraging bij een  vermoeden op een
hartinfarct aan de orde gesteld. De conclusie is dat de diagnostische nauwkeurigheid van de huisarts verbeterd
kan worden door meer diagnostische mogelijkheden in de acute fase beschikbaar te stellen zodat patiënten
met a-typische klachten sneller kunnen worden verwezen.

Bij handhaving van de gangbare werkwijze en diagnostiek in Groningen is het niet aannemelijk dat een
sterftereductie gerealiseerd kan worden. In Groningen arriveert slechts 15% van de patiënten met een hartinfarct
binnen een uur in een ziekenhuis. Bekorting van de behandelvertraging kan op een aantal manieren gerealiseerd
worden. De mogelijkheden zijn:
(i) patiëntvoorlichting over het belang van het snel inschakelen van hulp bij klachten die op een hartinfarct
kunnen wijzen, (ii) verruiming van zelfverwijzing voor bepaalde categorieën patiënten,
(iii) introductie van een 12-afleidingen-electrocardiogram in ambulances,
(iv) geprotocolleerde pre-hospitale trombolyse in duidelijke gevallen van een hartinfarct,
(v) een snellere werkwijze bij de spoedopvang in ziekenhuizen,
(vi) een bredere beschikbaarheid van semi-automatische defibrillatoren bij reanimaties.

De beantwoording van de derde vraag over de mogelijkheden van preventie van CHZ gaat over roken en
voedingsvoorlichting. In Hoofdstuk 8 wordt beschreven dat huisartsen in Groningen in 10% van de gevallen dat
zij in contact kwamen met een roker een advies geven om te stoppen met roken. Bij aan roken gerelateerde
aandoeningen wordt in meer dan de helft van de consulten geen stop-advies gegeven. Door huisartsen wordt
roken vooral aan longziekten gerelateerd. Daarentegen worden hartvaatziekten te weinig aan roken gerelateerd.
Dat huisartsen roken zo weinig bespreken is opvallend om een aantal redenen: (i) 95% van de patiënten vindt
het acceptabel dat een huisarts adviseert tot stoppen met roken in geval van aan roken gerelateerde
aandoeningen, (ii) meer dan de helft van de rokers wil stoppen met roken, (iii) preventie van roken is de meest
kosteneffectieve manier om de (volks)gezondheid te verbeteren, (iv) gestructureerde programma’s en effectieve
hulpmiddelen voor ondersteuning van het stoppen met roken zijn beschikbaar (Hoofdstuk 11).

In Hoofdstuk 9 en Hoofdstuk 10 wordt de doelmatigheid van voedingsvoorlichting aan de orde gesteld aan
de hand van een interventie: het MARGARIN-onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in Oost-Groningen in
de gemeenten Pekela, Scheemda en Winschoten. Binnen de provincie Groningen is dit het gebied waar de
CHZ-sterfte het hoogst is. De doelstelling van het MARGARIN-onderzoek is om het ontstaan van CHZ te
verminderen bij personen met een hoog risico op CHZ. De meeste aandacht wordt gegeven aan het verbeteren
van het voedingspatroon, maar ook andere CHZ-risicofactoren komen aan bod. De 266 deelnemers hebben ten
minste drie risicofactoren en in ieder geval een gemiddeld serum-cholesterolgehalte tussen 6,0-8,0 mmol/l. De
andere risicofactoren zijn: roken, overgewicht, hoge bloeddruk, een hartvaatziekte, en/of een eerstegraads
familielid met hartvaatziekte vóór de leeftijd van 60 jaar. Er vinden twee vormen van interventie plaats: een
dubbelblind gerandomiseerde verstrekking van twee soorten dieetmargarine (waarvan één soort verrijkt is met
alpha-linoleenzuur) en groepsvoorlichting over Mediterrane voeding. Een Mediterraan voedingspatroon verlaagt
de kans op het ontstaan van hartvaatziekten. Aan deelnemers in de controlegroep wordt gebruikelijke zorg
aangeboden in de vorm van het toesturen van de Richtlijnen Goede Voeding. Het margarineonderdeel van het
onderzoek is tijdens het schrijven van deze samenvatting nog steeds geblindeerd. In het jaar 2000 zullen
daarvan de eerste uitkomsten worden beschreven.

In Hoofdstuk 9 zijn de voedingskundige uitkomsten van het MARGARIN-onderzoek beschreven. Er is een
vergelijking gemaakt tussen het voedingspatroon aan het begin van het onderzoek en een jaar later. Onder de
deelnemers van de interventiegroep is, een jaar na de start van het onderzoek, de inname van totaal vet en
verzadigd vet significant lager dan in de controlegroep. In de interventiegroep: 37 energieprocent totaal vet en 12
energieprocent verzadigd vet. In de controlegroep is de inname van totaal vet gestegen tot 39 energieprocent en
inname van verzadigd vet minder sterk gedaald tot 13 energieprocent. In de landelijke Richtlijn Goede Voeding
wordt aanbevolen 30 tot 35 energieprocent totaal vet en maximaal 10 energieprocent verzadigd vet. De
voorlichting over een Mediterraan dieet resulteert in de interventiegroep in een grotere toename van het gebruik
van brood, fruit, vis en wit vlees (kip). De aanvankelijke toename van gebruik in groenten is na een jaar niet meer
meetbaar. Ondanks de verminderde vetinname neemt het lichaamsgewicht toe (zowel in de interventie- als in de
controlegroep) hetgeen vermoedelijk gerelateerd is aan een gebrek aan lichaamsbeweging. Zowel in de
interventiegroep als in de controlegroep daalt het totale serumcholesterolgehalte (respectievelijk 3% en 2%).
Het verschil tussen interventie- en controlegroep is niet statistisch significant. Een verklaring kan zijn dat er te
weinig aandacht is gegeven aan afvallen en dat beide groepen een dieetmargarine krijgen met meervoudig
onverzadigde vetzuren. Beide dieetmargarines bevorderen een daling van het cholesterolgehalte en daardoor
wordt het contrast tussen interventie- en controlegroep kleiner.
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In Hoofdstuk 10 is een experiment beschreven dat is uitgevoerd binnen de interventiegroep die
voedingsvoorlichting krijgt. Aan een subgroep van de deelnemers is een op maat geschreven voorlichtingsbrief
gestuurd. De inhoud van de voorlichting was afhankelijk van de fase van gedragsverandering waarin de
deelnemers zich bevonden bij de start van het onderzoek. De deelnemers in de subgroep die deze aanvullende
brief ontvingen, veranderden hun voedingsgedrag nog meer conform de richtlijnen van de Mediterrane voeding.
Het verschil is echter niet statistisch significant. De conclusie is dat het programma met groepsvoorlichting
voldoende effectief is om een meer Mediterraan voedingsgedrag te bewerkstelligen. Door de doelmatigheid van
de groepsvoorlichting is het effect van een op maat gesneden brief met voedingsvoorlichting niet meer
waarneembaar.

In Hoofdstuk 11 zijn de drie centrale onderzoeksvragen in onderlinge samenhang besproken. De
belangrijkste verklaringen voor de hoge CHZ-sterfte in Groningen lijken het hoge percentage rokers, meer
overgewicht en een verhoogd serum totaalcholesterolgehalte te zijn. Ondanks de hoge CHZ-sterfte worden in
Groningen verhoudingsgewijs weinig mensen met een diagnose hartinfarct in een ziekenhuis opgenomen. Het is
daarom aannemelijk dat relatief veel mensen thuis overlijden aan een hartinfarct. Hoe langer het interval tussen
hartinfarct en behandeling, hoe hoger de sterfte. Mogelijkheden voor bekorting van de behandelvertraging bij een
hartinfarct zijn vervolgens specifiek besproken. Daarna is aandacht gegeven aan enkele benaderingswijzen ter
preventie van CHZ. Binnen de curatieve gezondheidszorg maken huisartsen in beperkte mate gebruik van de
mogelijkheden om roken bij hun patiënten te ontraden. Vanuit het perspectief van gezondheidsbevordering
bezien zou dat vaker kunnen gebeuren. In de reguliere gezondheidszorg wordt door artsen, in geval van een
verhoogd cholesterolgehalte of overgewicht, onvoldoende gebruik gemaakt van bestaande mogelijkheden om het
voedingspatroon te beïnvloeden. De deskundigheid van diëtisten wordt onvoldoende benut, terwijl hun inzet een
kosteneffectief alternatief vormt bij behandeling van een verhoogd serum cholesterolgehalte. Voor de verlaging
van het serum-cholesterol zijn onlangs nieuwe mogelijkheden ontstaan. De komst van sitostanol bevattende
margarines lijkt met het oog op verlaging van het cholesterolgehalte in het serum een grote potentie te hebben.

Vervolgens is met het oog op preventie de hoog-risico benadering en een brede bevolkingsgerichte
benadering besproken. Tevens zijn enkele recente ontwikkelingen van belang voor CHZ beknopt besproken. Ten
slotte zijn aanbevelingen geformuleerd voor toekomstig onderzoek, voor het onderwijs aan artsen, voor de
curatieve gezondheidszorg en voor de preventieve en openbare gezondheidszorg.
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INCREASED MORTALITY CAUSED BY CORONARY HEART DISEASE IN GRONINGEN
BACKGROUND AND OPTIONS FOR PREVENTION

SUMMARY

Introduction
During the late eighties and early nineties, much information was published in The Netherlands concerning
regional differences in mortality rates. During that same period, a network of Municipal Health Service Agencies
(MHSA) was developed throughout The Netherlands. In one of the first MHSA epidemiological reports  in
Groningen, the regional mortality pattern since 1980 was described.  The most remarkable conclusion was that
mortality caused by coronary heart disease (CHD) was 17% higher in Groningen than was reported nationally
for that time period.  Approximately 150 more people died per year of CHD in the province of Groningen, than
would be expected based on national statistics. Myocardial infarcts (M.I.) were responsible for three quarters of
the deaths attributable to CHD. 

In this thesis we discuss three central research questions.  The first question deals with possible
explanations for the increased registered mortality rate due to CHD in Groningen.  The second question
focuses on the patients and their medical needs when they have an M.I. We look at the time interval between
the initial complaint and the initiation of treatment in a hospital.  Related to this second question, we examine
the options available to help reduce treatment delay.  With the third question we look at possibilities for the
prevention of CHD.  A closer look is taken at smoking (specifically the general practitioner's role in advising
patients to stop smoking), and at the effects of different forms of nutrition education for people who have a high
risk for developing CHD. 
In Chapter 1, a general introductory chapter, the development of public health care since 1850 is described. 
Then, the importance of mortality statistics are delineated.  General information about cardiovascular disease
(CVD) and CHD is given, and the recent developments surrounding CHD in The Netherlands, particularly in
Groningen are discussed.  We conclude the chapter by explaining the background for the research questions,
and formulating the three central questions which we will discuss.

Background of increased mortality caused by coronary heart disease in Groningen
In Chapter 2, the first question is researched on the basis of three hypotheses which could theoretically each
explain the increased registered CHD mortality rates in Groningen: 
(1a)  insufficient accuracy in cause of death registration, (1b)  increased risk of death per occurrence of CHD,
(1c)  an increased prevalence of risk factors which then results in a higher incidence of CHD.  The data which
is currently available about the aetiologies of CHD is described.  The conclusion is that there is a higher
incidence of smoking in Groningen, and that there is a need for more investigation of risk factors generally.

In Chapter 3 hypothesis 1a is evaluated on the basis of a non-biased comparison study of physicians from
Groningen and from The Netherlands in general.  The participating physicians were asked to complete ten
death certificates.  These forms were blindly coded at the Central Bureau of Statistics (CBS).  No significant
differences between the death certificates filled out by the two separate groups of physicians were found. 
Therefore, we discarded hypothesis 1a as an explanation for the increased CHD related registered death rates
in Groningen. Another conclusion is that the reliability of mortality statistics is dependent on the level of
aggregation of causes of death.  In 79% (level of organ systems) CVD was filled in correctly as the primary
cause of death, and in 54% (level of sub-groups within organ systems) CHD was filled in correctly.  This
research shows that few physicians have been properly instructed in the correct procedure for completing
death certificates.  It is therefore our recommendation that more attention be given to teaching physicians
correct procedures for registering causes of death during their medical training and in post-graduate training
programs.

In Chapter 4 we describe a research protocol which examines the effect of specific education on the accuracy
with which medical students complete death certificates.  The conclusion is that trained students complete
death certificates more accurately than practising physicians. There was no control group used in this study,
and it therefore remains unclear whether the better score attained by the students was due to the medical
training program they were following or caused by other factors.
In Chapter 11, we examine hypothesis 1b, which states that high CHD related death rates are caused by a
high case fatality rate.  We attempted to gain insight indirectly into the risk of death associated with CHD,
since there was no information in the literature pertaining to the risk of death per individual case. Information
from the CBS revealed that during the period from 1980 to 1984 more CHD related deaths occurred in the home
in Groningen than nationally.  After 1984 the CBS no longer published information including the location of
death. 



130

The age-standardised morbidity ratio (SMR) for a diagnosis at hospital discharge of acute M.I. shows
consistency, both in the eighties and nineties.  In the province of Groningen, relatively fewer patients were
discharged from hospital with this diagnosis than elsewhere in The Netherlands.  However, when high death
rates due to CHD are seen, one would expect a high SMR for the discharge diagnosis acute M.I.  Considering
the high death rate, and the relatively few acute M.I. related discharges, it is probable that more deaths in
Groningen occur at home.
Various evidence was found in support of hypothesis 1c, which states that higher CHD related death rates are
due to an increased prevalence of risk factors (chapter 11).  A higher prevalence of smoking was seen in
Groningen when the results of three MHSA health questionnaires were examined.  This was supported by
national statistics gathered by STIVORO (Dutch Foundation on Smoking and Health) and the CBS. After
corrections were made for age distribution, it was found that the standardised smoking ratio in Groningen is 5%
higher than the national average. These differences are statistically significant. 

To examine serum cholesterol levels, data was used from a screening study done in the municipality of
Groningen during 1997 and 1998, which had a large subject population.  This was compared with data from the
MORGEN-project conducted by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM).  When the
data was adjusted for age distribution, the serum cholesterol level in Groningen was found to be 0,28 mmol/l
higher.  This is five percent higher than the national average.

The Body Mass Index (BMI) of the population of Groningen province was compared with Dutch
reference data. The results of the 1998 MHSA health questionnaire compared with results of the CBS
questionnaires administered between 1995 and 1997 show that in Groningen, for the population aged twenty
years and older, there was 3,5% more obesity (BMI ≥ 25), and 1,9% more severe obesity (BMI ≥ 30). 

Around 1998, the prevalence rates for CHD risk factors in Groningen were:  obesity (BMI ≥ 25): 43%, 
smoking: 36%,  moderate to seriously increased cholesterol levels: 22%, and high blood pressure: 11%.  The
well known Framingham study showed that combined risk factors act synergistically. Smoking and an
increased cholesterol are frequently seen in Groningen.  The high relative risk associated with the combination
of smoking and a raised serum cholesterol may go a long way toward explaining the increased CHD
associated death rates in Groningen.

Treatment delay in acute myocardial infarction
The second question deals with the health care needs of the patients and the delay in treatment associated
with acute M.I.  Large scale population based studies have shown that the mortality rate after an M.I. are
approximately 50%.  The majority of complications arise during the first few hours after the cardiac event.  The
sooner treatment is initiated, the less loss of heart tissue occurs (‘time is tissue’), and the lower the risk of
death.  We split this question into two sub-questions.  Question 2a:  how long is the delay before treatment is
initiated?  Question 2b:  what are the possibilities for minimising this delay in the treatment of an M.I.?  We
answer these questions by looking at a study done between 1990 and 1995, which compares Groningen with
Rotterdam (chapters 5 and 7).  Data is available from 924 patients who were admitted because of acute M.I. 
Four components according to the type of delay in treatment are distinguished:  patient delay, general
practitioner (GP) delay, ambulance delay, and hospital delay.  As these delay times show a very skewed
distribution mean delay times give a biased view.  For this reason, the data were analysed by using median
values.  The median values for patient -, GP -, and ambulance delay were, respectively, 30, 60, and 30
minutes. The total median pre-hospital treatment delay was 2,5 hours (indeed, the sum of the median
components is not equal to the median total).  Measuring the treatment delay in hospital accurately was not
possible in this study due to logistic reasons.  A median treatment delay of between 60 and 72 minutes is
reported in the literature.  In a small sub-study with a strict protocol, performed at the University Hospital of
Groningen, a median hospital based treatment delay of 70 minutes was found.

Patients who are alone when an M.I. occurs, wait an average of 30 minutes longer before contacting a
general practitioner.  Patients also tend to wait longer when their infarct occurs outside of office hours.  This
causes the median pre-hospital delay in treatment to be further lengthened by 20 minutes. GPs require fifteen
minutes longer to diagnose their female patients with an M.I. This is probably due to the less specific pattern of
complaints typical of female cardiac patients. Women more commonly ascribe their symptoms to causes
outside the heart. In our study most patients with acute M.I. (88%) were admitted to hospital after consultation
of a GP.  The patients who receive treatment the earliest are the ones who are admitted to hospital without first
seeing a GP.  This can be explained by a lack of GP related delay, but also by a lack of patient related delay.

The median value of the pre-hospital delay in Groningen is one half hour shorter than that seen in
Rotterdam. This is caused by the fact that the GPs in Rotterdam require an additional one half hour before
deciding to admit the patient.  This means that the increased CHD related mortality rate in Groningen cannot
be explained by a pre-hospital delay in treatment.  When we consider the high rate of CHD related deaths in
Groningen, and the low ratio (SMR) of hospital discharge due to acute M.I., it is probable that more people in
Groningen die at home due to an M.I.  For this reason, a study was done in Groningen involving the relatives of
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forty people who died of an M.I. before they could be admitted to hospital.  The study revealed that in 50% of
cases, death occurred quite suddenly.  In the other 50% of cases, the treatment delay caused by the patient
was twice as long as the median delay which was found for patients admitted to hospital.

In Chapter 6 we examine the options available to shorten treatment delay when an M.I. is suspected.  The
conclusion is that the diagnostic accuracy of GPs can be improved by the use of more diagnostic tools in the
acute phase (outside hospital) so that more patients with a-typical symptoms may be timely referred to
hospital.

If  present procedures and diagnostic methods continue, it is not likely that a reduction in the mortality
rate will be realised.  A mere 15% of Groningen patients with an M.I. arrive at hospital within one hour of the
cardiac event.  There are several ways the treatment delay can be shortened.  The possibilities are (i) 
informing patients of the importance of rapidly contacting medical assistance when they experience symptoms
which may be indicative of an M.I.  (ii) allowing certain categories of high risk patients direct self-referred
access to medical hospital services  (iii)  the installation of twelve-lead electrocardiograms in ambulances  (iv) 
the introduction of a pre-hospital thrombolysis protocol, when it is clear that an M.I. has occurred (v)  a faster,
more efficient reception in hospital emergency rooms (vi)  an increased availability of semi-automatic
defibrillators for reanimation procedures.

Options for prevention
The answer to the third question about options for the prevention of CHD involves the issues of smoking and
nutrition.  In Chapter 8 we describe the finding that GPs in Groningen advise their smoking patients to stop
smoking in 10% of cases.  In more than half of the cases when the patient has a smoking related illness, no
advice about stopping smoking is given.  GPs most often relate smoking to pulmonary disease, and do not
relate smoking to coronary artery disease often enough. It is notable that GPs discuss smoking so infrequently
for several reasons:  (i)  95% of patients find it acceptable that a GP gives the advice to stop smoking, when
the patient has a smoking related illness  (ii)  more than 50% of smokers would like to stop smoking  (iii) 
prevention of smoking is the most cost effective way of improving the general health of the population  (iv) 
many structured programs and effective aid strategies for smoking cessation are available (chapter 11).

In Chapters 9 and 10 we look at the effect of providing people with nutritional information by means of an
intervention:  the MARGARIN-study.  This study is being carried out in the East of Groningen, where the CHD
related mortality rates in Groningen province are the highest. The objective of the study is to decrease the
incidence of CHD in persons who are at high risk.  Most of the emphasis is placed on improving dietary habits,
although other CVD risk factors are also dealt with.  The 266 study participants all have a minimum of three
risk factors, and have an average serum cholesterol level between 6,0 and 8,0 mmol/l.  The other risk factors
are:  smoking, obesity, high blood pressure, CVD, and / or a first generation family member with a diagnosis of
CVD prior to age 60.  Two types of intervention were studied:  the double blind randomised distribution of two
kinds of diet margarine (one containing alpha-linolenic acid) and group information sessions about
Mediterranean eating habits.  Mediterranean eating habits decrease the development of CVD.  Participants in
the control group received normal care in the form of being mailed the National Guidelines to Good Nutrition. 
The margarine part of the study was still blinded when this summary was written.  The initial results will be
revealed in the year 2000.

In Chapter 9 we describe results from the MARGARIN study relating to eating habits. A comparison is
made between eating habits at the beginning of the study and one year later.  A year after the commencement
of the study, the intake of total fat and saturated fats was significantly lower in the intervention group.  In the
intervention group:  37 energy percent total fat and 12 energy percent saturated fat.  In the control group, the
intake of total fat increased to 39 energy percent, and the intake of saturated fat decreased less sharply to 13
energy percent.  The National Guidelines to Good Nutrition advise 30 to 35 energy percent total fat, with a
maximum of 10 energy percent consisting of saturated fat.  Informing the intervention group about the benefits
of a Mediterranean diet resulted in a larger increase in the use of bread, fruit, fish, and white meat (chicken)
than was seen in the control group.  The initial increase in the consumption of vegetables was no longer
measurable after one year.  Despite the decrease in fat consumption, body weight increased in both the
intervention and the control groups.  This is likely due to a lack of physical exercise, and due to the fact that
too little emphasis was placed on weight loss in the study.  The total serum cholesterol levels declined in both
the intervention group (3%) and in the control group (2%).  The difference between the intervention and control
groups is not significant. This may be because both groups were given a diet margarine containing poly-
unsaturated fats.  Both types of diet margarine promote a decrease in cholesterol level, which makes the
contrast between the intervention and control groups less marked.
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In Chapter 10 we describe an experiment conducted within the intervention group.  A sub-group of the
participants received an individualised nutritional information letter.  The contents of the letter were dependent
on which phase of behavioural change the person had at the start of the study.  The participants in this sub-
group changed their eating habits, tending even further toward a Mediterranean diet.  The difference was not
statistically significant, however.  The conclusion is that the program consisting of  group three information
sessions on nutrition is adequate to bring about a change toward Mediterranean eating habits.  The added
positive effect of sending individualised nutritional information is not measurable due to the efficacy  of the
group information sessions.

In Chapter 11, the three research questions are discussed as they relate to each other.  Increased serum
cholesterol levels and a high percentage of smokers are the most important factors, which explain the
increased CHD related mortality in Groningen. Despite the high CHD related mortality rates, relatively few
people are admitted to hospital in Groningen with a diagnosis of M.I.  We may therefore assume that many
M.I. patients die at home. The longer the interval between the occurrence of the M.I.  and treatment, the higher
the mortality.  We then discuss possibilities for shortening the delay in treatment for patients with an M.I. 
Attention is given to several approaches for the prevention of coronary heart disease.  Within the domain of
preventive health care, few physicians use contact with patients as an opportunity to discourage smoking,
which may benefit their patients' health.  In day to day practice, physicians make insufficient use of existing
opportunities to influence the eating habits of patients who are overweight, or who have an increased serum
cholesterol.  The expertise of dieticians is too seldom used, while their contribution would be a cost effective
alternative for  the treatment of patients with an increased serum cholesterol.  There have been important
recent developments for decreasing cholesterol levels such as the introduction of sitostanol containing
margarines.

In the interest of prevention we discuss specific approaches for high risk groups as well as approaches for the
general population.  Several recent developments relevant to CHD are briefly discussed.  In conclusion, we
formulate advice for future research, for the education of physicians, for preventive medicine, and for public
health care.
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Dankwoord

Veel personen ben ik erkentelijk voor de samenwerking in de afgelopen jaren. Een aantal mensen  wil
ik met name noemen in een chronologische volgorde. Vincent Kuyvenhoven repte het eerste woord
over het schrijven van een proefschrift. Beste Vincent, het idee ontstond bij jou toen we de laatste hand
legden aan het eerste rapport over de regionale sterftepatronen in Groningen. Met gegevens uit het
huisartsenpeilstation-project schreven we een artikel (hoofdstuk 8) dat zijn plaats vond in dit boekje.
Vincent, je grote relativeringsvermogen en droge humor mis ik sinds je vertrek naar Den Haag.

Twee hoofdstukken (nr.2 en 8) werden reeds geschreven voordat het idee van een proefschrift
goed was uitgekristalliseerd. Auke Wiegersma heeft bijgedragen aan de afronding van hoofdstuk 2.
Beste Auke, je hebt me vooral geholpen met de nieuwste versies van software, bij het benutten van
minder bekende mogelijkheden van tekstverwerkers en bij een helder taalgebruik.

De huisartsen die hebben deelgenomen aan het huisartsenpeilstationproject in Groningen en
omstreken ben ik erkentelijk voor hun medewerking. Vooral Jan Heres en Ger van der Werf. Hierdoor
kreeg hoofdstuk 8 een bredere betekenis dan aanvankelijk was voorzien.

Willem de Jong heeft ruimte gecreëerd om de thema’s van dit proefschrift vanuit de GGD-
organisatie te introduceren bij andere samenwerkingspartners. Beste Willem, bedankt voor het in mij
gestelde vertrouwen. Hoewel het er niet altijd van kwam, mocht ik een werkdag per week besteden aan
de thema’s die in dit proefschrift aan de orde zijn gekomen. Bedankt voor de stimulansen en steun die
je gaf bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Je bent nooit op de rem gaan staan, integendeel ….

Het was augustus 1994 toen ik voor het eerst concreet over het onderwerp van dit proefschrift
met Betty Meyboom-de Jong sprak. Mede op basis van de inmiddels toegekende subsidie, die samen
met de GGD Rotterdam werd verkregen van de Nederlandse Hartstichting, heeft de structuur van dit
proefschrift vorm gekregen. Beste Betty, ik heb veel van je geleerd, ook buiten de inhoudelijke
samenwerking. Je werklust is inspirerend. Je onverwoestbare optimisme was één van de drijvende
krachten om nieuwe ideeën uit te werken. Zelf gaf je aan dat je bij mijn begeleiding bij een proefschrift
wilde samenwerken met een epidemioloog. Ik prijs me gelukkig dat Johan Mackenbach deze rol wilde
vervullen.

Beste Johan, in jouw eigen proefschrift, dat de tijdsperiode tot en met 1984 beslaat, is het
onderwerp van dit proefschrift in beeld gebracht. Ik bewonder je scherp analytische denkkracht en
verwonder mij over de snelheid van je commentaar op concepten die ik je toestuurde.

Frans Bijlsma introduceerde mij op het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Beste Frans,
voor mijn bezoek aan Voorburg dacht ik dat het lastig zou zijn om met het CBS samen te werken. Het
tegendeel bleek waar te zijn. Hoewel er door reorganisaties druk stond op de beschikbare personele
capaciteit heb jij er zonder enige bureaucratie voor gezorgd dat het coderen van de 1230
doodsoorzaakformulieren moeiteloos is verlopen.

Een jaar na het verschijnen van hoofdstuk 3 in TSG belde Hans Wendte van de vakgroep
sociale geneeskunde op het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam op. De data van een
onderzoek onder medische studenten waren reeds verzameld. Of we de gegevens samen konden
uitwerken. Getuige hoofdstuk 4 is dat gelukt. Beste Hans, leuk dat we met het AMC, het CBS en de
RUG nu een gerandomiseerd onderzoek mét controlegroep hebben lopen over de invloed van een
gestructureerde onderwijsmodule op de kwaliteit van de doodsoorzakenregistratie.

Jan Bleeker, ik leerde jou kennen op de GZO-dag in 1990, waar jij een voordracht hield over
het Rotterdamse onderzoek naar de behandelvertraging. Dat contact leidde tot een gezamenlijke
subsidieaanvraag bij de Nederlandse Hartstichting die gehonoreerd werd. Beste Jan, het was heel
plezierig om met je samen te werken.

Jelte Bouma verzorgde samen met Roel Bakker de meeste interviews bij de Groningse
hartinfarctpatiënten en de logistieke verwerking van de gegevens. Beste Jelte, zonder jouw geduld en
tact hadden we vooral de medische gegevens niet compleet gekregen. Het analyseren van gegevens
en schrijven van stukken met jou was mij een genoegen. Je oog voor het menselijke aspect en je
humor heeft me vaak getroffen. Beste Roel, dank voor je zorgvuldige taakopvatting en je flexibiliteit.

Mike de Jongste zorgde voor het draagvlak voor de interviews met de hartinfarctpatiënten in
het Academisch Ziekenhuis Groningen en Leo Schrijvers introduceerde ons in het Martiniziekenhuis.
Beste Mike, je had altijd zin om specifiek cardiologische thema’s toe te lichten en extra moeite te doen
om onbekende zaken te verhelderen. Daarom ligt er nu ook een kleine serie goed gedocumenteerde
tijden over ziekenhuisvertraging.

Bij het vormgeven van de ideeën over een voedingsinterventieonderzoek heb ik met bijzonder
veel plezier samengewerkt met de staf en een aantal studenten van de opleiding Voeding en Diëtetiek
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van de Hanzehogeschool, Hogeschool van Groningen. Met name Wanda Vos heeft met haar
afstudeerscriptie een belangrijke bijdrage geleverd bij het vertalen van het Mediterrane dieet naar de
Nederlandse situatie. Beste Wanda, je enthousiasme en je ondernemingszin heeft een vervolg
gekregen nu je als ‘aio’ op het RIVM werkt.

Hans van Amelsfoort, Yuguang Lin en Jan Weststrate van Unilever Research Laboratorium in
Vlaardingen wil ik bedanken voor de professionele samenwerking bij de ontwikkeling van de nieuwe
margarine en de goed georganiseerde productie en distributie.

Het voedingsinterventieonderzoek in Oost-Groningen was de aanleiding voor de eerste
serieuze samenwerking tussen de stichting Hypertensiedienst Groningen en de GGD Groningen. De
voorzitter van deze stichting, Jo May, was weliswaar sceptisch over de mogelijkheden voor
gedragsmatige beïnvloeding van de risicofactoren voor hartvaatziekten maar wilde wel in de
samenwerking investeren. Beste Jo, ik hoop dat we ook in de toekomst gezamenlijk onderzoek blijven
doen. Ook de andere bestuursleden van de stichting, met name Andries Smit en ook Joop Lefrandt
en Willem Terpstra dank ik voor de hun bijdrage aan het uitbouwen van het MARGARIN-onderzoek
 met aanvullende onderzoeksprojecten. De multi-factoriële benadering van cardiovasculair risico is
inmiddels een gemeenschappelijk belang en een goed voorbeeld van publiek-private samenwerking.

Frits Muskiet, klinische chemicus op het Laboratoriumcentrum van het Academisch Ziekenhuis
in Groningen, heb ik leren kennen als een zeer behulpzame adviseur die ons wegwijs heeft gemaakt
in het labyrint van het laboratoriumcentrum van het AZG. Beste Frits, de discussies met jou over
vetzuurprofielen en vitamines waren zeer leerzaam voor me en ik hoop dat we in de toekomst kunnen
samenwerken aan toegepast onderzoek over de relatie foliumzuur en in relatie tot de volksgezondheid.

Het MARGARIN-project had een voedingskundige nodig en dat werd Wanda Bemelmans.
Beste Wanda uit het grote aanbod van veelbelovende kandidaten werd jij gekozen en je hebt de
verwachtingen als voedingskundige, logistieke deskundige, zelfstandig werkende duizendpoot
helemaal waar gemaakt. Harkelien Kruijer was degene die als diëtist de globaal benoemde ideeën met
enthousiasme in de praktijk heeft uitgewerkt en uitgevoerd. Sandra Hermers was daarbij zeer
behulpzaam, aanvankelijk als student gezondheidvoorlichting en later als diëtist-voorlichtingskundige.
Beste Harkelien en Sandra, het was stimulerend om met jullie samen te werken en leuk dat we nog
bezig zijn om de uitkomsten in een bredere kring van jullie beroepsgroep onder de aandacht te
brengen. Ook de medewerkers van het Sint Lucas ziekenhuis in Winschoten en het
Huisartsenlaboratorium dank ik voor hun logistieke ondersteuning van het MARGARIN-project. De
leden van de begeleidingscommissie van het MARGARIN-onderzoek: Karin Hulshof, Edith Feskens
en Jeanne de Vries wil ik bedanken voor de samenwerking en hun deskundige adviezen bij de
uitwerking van de voedingsgegevens.

Aangezien het bij een dagelijks fenomeen als voeding om gedrag en gewoonte gaat, werd
reeds in een vroeg stadium van het MARGARIN-onderzoek de vakgroep Sociale Psychologie in het
onderzoek betrokken in de persoon van Frans Siero. Beste Frans, de kennismaking met jouw
vakgebied heeft vooral bevestigd dat het psychometrisch kwantificeren van opvattingen, attitudes en
gedrag nog moeilijker is dan ik al dacht. Frans het is een waar genoegen om met je samen te werken.
Juist omdat je ook zo goed afstand kunt nemen van werk. De studenten psychologie Marike Kauer,
Ella Bakker en Afie Dotinga wil noemen vanwege hun afstudeerscripties die geschreven werden in het
kader van het MARGARIN-onderzoek. Beste Marike, jij leverde een belangrijke bijdrage bij het
operationaliseren van het Prochaska-concept. Beste Afie, jouw inzet bij de ‘additionele interventie’ was
onmisbaar.

De leden van de manuscriptcommissie, de professoren Lie, van Londen en Post dank ik voor
hun bereidheid om het concept-manuscript kritisch door te lezen en van commentaar te voorzien. 

Tenslotte wil ik mijn beide ouders bedanken voor de liefdevolle opvoeding waarbij ik al heel
vroeg mijn handen uit de mouwen heb leren steken. Dat waardeer ik nog steeds.

Lieve Franca, goed dat je er bij was en dat je er bent. Rutger, Annabel, Lidewei het schrijven
van dit proefschrift was een hele klus maar veel eenvoudiger dan het begeleiden van jullie
ontwikkeling.
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Jan Broer werd op 27 september 1953 geboren in Apeldoorn als derde kind in een gezin van
zes kinderen. Van 1965 tot 1971 volgde hij op de HBS-B-opleiding aan het Christelijk Lyceum
te Apeldoorn. Van 1971-1978 studeerde hij geneeskunde aan de Erasmusuniversiteit in
Rotterdam. Na het behalen van zijn artsdiploma werkte hij een jaar als arts-assistent in de
chirurgie en verloskunde in het Holyziekenhuis te Vlaardingen. Ter voorbereiding op een
uitzending naar Afrika werd de Nationale Tropencursus voor Artsen aan het Koninklijk
Instituut voor de Tropen gevolgd. Van 1980-1983 werkte hij in een ruraal ziekenhuis als
médico de clinica geral in Chibuto, provincie Gaza te Mozambique. Daarna verbleef hij ruim
een jaar in Nederland voor de opleiding tot huisarts aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam.
Van 1985-1987 werkte hij als medical officer in het distictziekenhuis in Kapenguria, West
Pokot district in Kenia. In 1987-1988 studeerde hij aan de Johns Hopkins University in
Baltimore (USA) voor de opleiding als Master of Public Health (MPH) met Population
Dynamics als kernprogramma. Vervolgens werkte hij in 1988 als consulent voor de
Wereldbank bij de afdeling Public Health and Nutrition. In 1989 keerde hij terug naar
Nederland om bij de GGD in Groningen als epidemioloog een nieuwe werkervaring op te
doen. In 1989 begon hij met een specialisatie in sociale geneeskunde bij de Stichting voor
Sociale Gezondheidszorg in Utrecht en werd in 1991 door als sociaal-geneeskundige
geregistreerd. De inspiratie voor de sociale geneeskunde in Nederland kreeg hij van Willem
de Jong (directeur GGD Groningen). Vanaf 1990 is hij lid van de adviesraad van de opleiding
Voeding en Diëtetiek bij de Hanzehogeschool, Hogeschool van Groningen. In de periode
1990–1994 deed hij incidenteel korte consulentschappen voor de Wereldbank (in Guinee
Bissau), United Nations Fund for Population Activities (in Sudan). In 1993 werd door de
Vereniging van Epidemiologie de registratie tot epidemioloog-A toegekend. In 1994 begon hij
onder leiding van Johan Mackenbach, hoogleraar medische en maatschappelijke
determinanten van de volksgezondheid bij instituut voor Maatschappelijke Gezondheidszorg
van de Erasmusuniversiteit Rotterdam en Betty Meyboom-de Jong, hoogleraar
huisartsengeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen aan het schrijven van dit
proefschrift.
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