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Hart- en vaatziekten voorspellen
bij ouderen
Emma van Bussel, Edo Richard, Wim Busschers, Ewout Steyerberg, Willem van Gool, Eric Moll van Charante, et al.

Bestaande predictiemodellen geven een slechte voorspelling van het cardiovasculair risico bij ouderen. Een nieuw
model laat zien dat op hogere leeftijd systolische bloeddruk, totaal cholesterol en HDL-cholesterol als voorspellers
minder belangrijk worden, maar polyfarmacie en apathie steeds belangrijker.

Bij ouderen bieden richtlijnen onvoldoende houvast voor
cardiovasculair risicomanagement. De tabel die huisartsen gebruiken om de risico’s op hart- en vaatziekten te
exploreren is ontwikkeld voor mensen jonger dan 70 jaar.1
Voor ouderen blijkt dit model veel minder van toepassing.2
Een van de verklaringen is dat het verband tussen de traditionele risicofactoren en hart- en vaatziekten op hogere
leeftijd zwakker wordt of zelfs omkeert (‘omgekeerde epidemiologie’).3 Speciaal voor ouderen heeft men alternatieve voorspellende factoren voorgesteld, zoals de concentratie C-reactief proteïne (CRP), symptomen van apathie en
polyfarmacie. Deze alternatieve factoren zijn echter nog
onvoldoende geëvalueerd in predictiemodellen.
Een bijkomende verklaring is dat de meeste modellen er
geen rekening mee houden dat veel ouderen overlijden
aan een niet-cardiovasculaire oorzaak vóórdat een eventuele hart- en vaatziekte optreedt. De modellen overschatten
daardoor het daadwerkelijke cardiovasculaire risico.2
Wij ontwikkelden een predictiemodel voor fatale en
niet-fatale hart- en vaatziekten bij ouderen van 70 tot
en met 78 jaar. We (her)evalueerden de voorspellende
waarde van traditionele risicofactoren, exploreerden de
aanvullende voorspellende waarde van niet-traditionele risicofactoren en hielden rekening met sterfte aan
niet-cardiovasculaire oorzaken.
METHODE
Deelnemers
Voor dit onderzoek analyseerden we de gegevens van
deelnemers aan Preventie van Dementie door Intensieve
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Vaatzorg (preDIVA) die géén hart- en vaatziekten in de
voorgeschiedenis hadden. PreDIVA is een clustergerandomiseerde trial, uitgevoerd tussen 2006 en 2015, naar het
effect van intensieve vaatzorg. Dementie was de primaire
en hart- en vaatziekten waren de secundaire uitkomst.4 In
116 huisartsenpraktijken voldeden 6762 patiënten van 70
tot en met 78 jaar aan de inclusiecriteria: geen dementie
of aandoeningen die de follow-up zouden belemmeren.4
Van deze patiënten namen er 3526 deel aan het onderzoek
en uit deze groep includeerden we de 2254 deelnemers die
geen hart- en vaatziekten in de voorgeschiedenis hadden.
Omdat er geen effect van de interventie op hart- en vaatziekten werd gevonden, hebben we de populatie als een
cohort beschouwd.
Cardiovasculaire risicofactoren
Bij aanvang van het onderzoek stelden de praktijkonder
steuners van de huisartsenpraktijken onder meer de
cardiovasculaire risicofactoren van de deelnemers vast.
Voor onze analyse gebruikten we de traditionele risicofactoren uit de Systematic COronary Risk Evaluation in
Older Persons (SCORE-OP): leeftijd, geslacht, systolische
bloeddruk, roken, totaal cholesterol, HDL-cholesterol
en diabetes mellitus type 2.5 Daarnaast selecteerden we
elf niet-traditionele potentiële risicofactoren op basis
van literatuur en aanwezigheid in onze database: familieanamnese voor hart- en vaatziekten, polyfarmacie
(gebruik van vijf of meer soorten medicijnen gedurende
minimaal drie maanden), gebruik van antihypertensiva,
BMI, CRP, LDL-cholesterol, apolipoproteïne A1 (ApoA1),
apolipoproteïne B (ApoB), ApoE-genotype, lichamelijke
activiteit en symptomen van apathie. Laatstgenoemde
bepaalden we op basis van de drie vragen over apathie uit
de 15-item Geriatric Depression Scale (GDS-15): ‘Bent u
met veel activiteiten en interesses opgehouden?’, ‘Blijft u
liever thuis dan uit te gaan en nieuwe dingen te doen?’ en
‘Voelt u zich energiek?’
MAART 2020 HUISARTS EN WETENSCHAP

1

attack (TIA), angina pectoris en perifeer vaatlijden. De periode
tussen interventie en eindpunt bedroeg zes tot acht jaar.
We ontwikkelden predictiemodellen met behulp van Cox
proportional hazards-analyses en Fine-Gray proportional hazards-analyses, rekening houdend met de sterfte aan niet-cardiovasculaire oorzaken. Eerst werden modellen gemaakt voor
de zeven traditionele risicofactoren. Vervolgens bepaalden
we, uitgaande van de zeven traditionele en elf niet-traditionele variabelen, welke risicofactoren relevant waren. Leeftijd
hielden we altijd in het model, omdat in onze populatie de
leeftijdsspreiding gering was en omdat eerdere onderzoeken
leeftijd aanwezen als een relevante voorspeller voor hart- en
vaatziekten, ook op oudere leeftijd.

WAT IS BEKEND?
■■ Het verband tussen traditionele risicofactoren en harten vaatziekten neemt af op hogere leeftijd.
WAT IS NIEUW?
■■ Bij ouderen tussen 70 en 78 jaar zijn systolische bloeddruk, totaal cholesterol en HDL-cholesterol geen goede
voorspellers meer voor een hart- en vaatziekte.
■■ Bij ouderen tussen de 70 en 78 jaar wordt de kans op
een hart- en vaatziekte voorspeld door leeftijd, geslacht,
roken, diabetes en, als nieuwe risicofactoren, polyfarmacie en apathie.
■■ De resultaten van de onderzochte predictiemodellen
voor ouderen zijn bescheiden; ze moeten terdege onderzocht en gevalideerd worden voordat ze in de dagelijkse
praktijk bruikbaar zijn.

Eindpunten en statistische analyse
Het eindpunt van ons onderzoek was de incidente van hart- en
vaatziekten, zowel fataal als niet-fataal, dat wil zeggen: sterfte
aan of optreden van hartinfarct, beroerte, transient ischemic

RESULTATEN
Voor 1811 (80%) van de geïncludeerde 2254 deelnemers beschikten we over gegevens over hart- en vaatziekten en (al dan
niet cardiovasculaire) mortaliteit. Bij 24% van de geanalyseerde groep ontbrak informatie over één of meer risicofactoren.
De ontbrekende informatie werd geïmputeerd om de gegevens
maximaal te kunnen gebruiken en tot betrouwbaardere schattingen te komen.6

Tabel 1
Aanvangskenmerken van deelnemers met en zonder incidente hart- en vaatziekten
Alle

Zonder incidente hart- en vaatziekten Met incidente hart- en vaatziekten

Aantal

1811

1534 (84,7)

277 (15,3)

Demografie
gemiddelde leeftijd, jaren (SD)
man

  74,1 (2,4)
717 (39,6)

  74,1 (2,4)
588 (38,3)

74,2 (2,5)
129 (46,6)

Opleiding
< 7 jaar
7-12 jaar
> 12 jaar

392 (21,8)
1169 (65,1)
235 (13,1)

330 (21,5)
1000 (65,2)
193 (12,6)

62 (22,4)
169 (61,0)
42 (15,2)

Kaukasisch

1741 (97,8)

1474 (96,1)

267 (96,4)

0,11

Traditionele cardiovasculaire risicofactoren†
gemiddelde SBD, mmHg (SD)
gemiddeld totaal cholesterol, mmol/l (SD)
gemiddeld HDL-cholesterol, mmol/l (SD)
type-2-diabetes
roker

155,6 (20.6)
   5,51 (1,04)
   1,56 (0,42)
302 (16,7)
214 (11,8)

154,9 (20,2)
   5,52 (1,03)
   1,57 (0,42)
236 (15,4)
161 (10,5)

158,9 (22,2)
  5,42 (1,12)
  1,50 (0,40)
66 (23,8)
53 (19,1)

0,01
0,16
0,01
< 0,001
< 0,001

Niet-traditionele cardiovasculaire risicofactoren
polyfarmacie
apathiesymptomen (3 items uit GDS-15)
  0 items
  1 items
  2 items
  3 items

p*

0,36
0,01
0,39

378 (20,9)

299 (19,5)

79 (28,5)

1042 (57,7)
484 (26,8)
199 (11,0)
  80 (4,4)

906 (59,1)
402 (26,2)
160 (10,4)
  61 (4,0)

136 (49,1)
82 (29,6)
39 (14,1)
19 (6,9)

< 0,001
0,01

SD = standaarddeviatie; SBD = systolische bloeddruk; HDL = hogedichtheidlipoproteïne; GDS-15 = 15-item Geriatric Depression Scale.
Cijfers zijn n (%), tenzij anders aangegeven. Percentages zijn berekend over het aantal deelnemers van wie de betreffende gegevens beschikbaar waren. Ontbrekende gegevens
voor de weergegeven risicofactoren: opleiding (n = 15), Kaukasisch (n = 30), SBD (n = 2), totaal cholesterol (n = 34), HDL-cholesterol (n = 32), roken (n = 2), apathie (n = 6).
* Significante verschillen zijn vetgedrukt.
† Voor de traditionele risicofactoren leeftijd en geslacht, zie onder Demografie.
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[Tabel 1] toont de demografische aanvangskenmerken van de
deelnemers met daarbij de zeven traditionele risicofactoren en
de twee uiteindelijk relevant gebleken niet-traditionele risicofactoren. De gemiddelde leeftijd bij de start van het onderzoek
was 74,1 jaar. Gedurende de follow-up van mediaan 6,2 jaar
traden 277 eerste fatale en niet-fatale hart- en vaatziekten op
en overleden 94 deelnemers aan een niet-cardiovasculaire
oorzaak.
De sterkste traditionele voorspellers waren roken (hazard ratio
(HR) 1,85; 95%-BI 1,41 tot 2,43), diabetes (HR 1,63; 95%-BI
1,24 tot 2,13) en mannelijk geslacht (HR 1,32; 95%-BI 1,05 tot
1,65). Van de niet-traditionele risicofactoren bleken polyfarmacie (HR 1,41; 95%-BI 1,08 tot 1,83) en apathie (HR 1,19;
95%-BI 1,05 tot 1,34) voorspellende waarde te hebben.
[Tabel 2] toont de hazard ratio’s voor het optreden van of
overlijden aan hart- en vaatziekten in een model met traditionele en een model met niet-traditionele risicofactoren, gecorrigeerd voor niet-cardiovasculaire sterfte. In dit gecorrigeerde
model zijn de hazard ratio’s iets kleiner dan in het hierboven
beschreven niet-gecorrigeerde model. Het traditionele model
(c-waarde 0,64-0,65) presteerde iets beter (marginaal) dan het
alternatieve model (c-waarde 0,63-0,64). Zie voor de absolute
vijfjaarsrisico’s op cardiovasculaire ziekte of sterfte voor mensen van 70 en 75 jaar op basis van deze modellen de originele
publicatie.
BESCHOUWING
In dit onderzoek onder 1811 thuiswonende ouderen zonder
hart- en vaatziekten in de voorgeschiedenis bleken leeftijd,
mannelijk geslacht, roken en diabetes goede voorspellers voor
hart- en vaatziekten, maar hadden drie andere traditionele
risicofactoren (systolische bloeddruk, totaal cholesterol en
HDL-cholesterol) geen voorspellende waarde. We testten elf
andere, niet-traditionele risicofactoren en vonden dat polyfarmacie en symptomen van apathie eveneens voorspellende
waarde hebben voor het optreden van een hart- en vaatziekten
bij ouderen. Overigens waren de prestaties van beide predictiemodellen bescheiden.
Er zijn niet veel predictiemodellen voor hart- en vaatziekten bij thuiswonende ouderen. De voorspellende waarde
van de bestaande modellen met traditionele risicofactoren
loopt uiteen: in sommige modellen hebben alle risicofactoren voorspellende waarde bij ouderen, in andere draagt geen
enkele risicofactor nog bij aan de voorspelling.5,7-9 Dit kan
worden verklaard door verschillen in onderzoekspopulaties
(leeftijdsspreiding, exclusiecriteria), eindpunten (ziekte en
sterfte versus alleen sterfte) en onderzochte risicofactoren. Het
door ons onderzochte predictiemodel bevat zes voorspellende
factoren, maar systolische bloeddruk, totaal cholesterol en
HDL-cholesterol zijn daar niet bij. Dit past binnen de theorie
van de ‘omgekeerde epidemiologie’ bij ouderen.3 Meer onderzoek – van hoge kwaliteit – is echter nodig voordat men deze
risicofactoren definitief mag afschrijven als voorspellers van
hart- en vaatziekten bij ouderen.
Polyfarmacie en apathie zijn al eerder in verband gebracht met

Tabel 2
Twee predictiemodellen voor (sterfte aan) hart- en vaatziekte bij
ouderen*
Risicofactor

Traditioneel model
HR (95%-BI)

Alternatief model†
HR (95%-BI)

Leeftijd per jaar
Man
SBD per mmhg
Totaal cholesterol per mmol/l
HDL per mmol/l
Diabetes
Roken ja versus nee
Polyfarmacie ja versus nee
Apathiesymptomen per punt

1,03 (0,99 tot 1,08)
1,31 (1,04 tot 1,64)
1,01 (1,00 tot 1,01)
1,05 (0,93 tot 1,18)
0,83 (0,63 tot 1,10)
1,60 (1,23 tot 2,08)
1,76 (1,34 tot 2,30)
–
–

1,03 (0,98 tot 1,08)
1,42 (1,14 tot 1,78)
–
–
–
1,40 (1,07 tot 1,83)
1,73 (1,31 tot 2,28)
1,40 (1,08 tot 1,82)
1,18 (1,05 tot 1,33)

SBD = systolische bloeddruk; HDL = hogedichtheidlipoproteïne; HR = hazard ratio; 95%-BI
= 95%-betrouwbaarheidsinterval.
* Gecorrigeerd voor niet-cardiovasculaire sterfte. In de niet-gecorrigeerde modellen zijn
de hazard ratio’s iets groter.
† Niet-relevante traditionele risicofactoren in dit model zijn systolische bloeddruk, totaal
cholesterol en HDL. Toegevoegd zijn twee relevant gebleken niet-tradionele risicofactoren: polyfarmacie en apathie. Andere niet-tradionele risicofactoren die voor dit model
geanalyseerd zijn, waren familieanamnese voor hart- en vaatziekte, gebruik van antihypertensiva, lichamelijke activiteit, BMI, CRP, LDL, apolipoproteïne A1, apolipoproteïne B
en ApoE-genotype. Deze bleken geen voorspellende waarde te hebben.

hart- en vaatziekten bij ouderen.8,10 In onze modellen verbeterden ze de modelprestaties netto niet, maar het zijn mogelijk
goed bruikbare nieuwe voorspellers, want ze zijn gemakkelijk
vast te stellen, zonder extra kosten of invasief onderzoek.
Hun voorspellende waarde is echter niet eerder onderzocht,
dus onze resultaten zullen moeten worden getoetst in andere
cohorten.
Toekomstig onderzoek naar hart- en vaatziekten bij ouderen
zou rekening moeten houden met niet-cardiovasculaire sterfte. Omdat dit de werkelijkheid beter weerspiegelt, geeft het het
absolute risico op hart- en vaatziekten beter weer.2
Sterke en zwakke punten
Ons onderzoek kende weinig exclusiecriteria. De geëxcludeerde deelnemers kwamen over het algemeen niet in aanmerking
voor berekening van het cardiovasculair risico, bijvoorbeeld
vanwege hun korte levensverwachting. Bovendien nam 48%
van de geschikte populatie niet deel aan het preDIVA-onderzoek, dus selectiebias kan onze resultaten beïnvloed hebben.
Onze onderzoekspopulatie was echter vergelijkbaar met de
Nederlandse bevolking wat betreft de prevalentie van risicofactoren, hart- en vaatziekten en cardiovasculaire sterfte.11 Dat
de interventiegroep van het preDIVA-onderzoek intensieve
vaatzorg ontving, had geen invloed op onze uitkomsten.
Deelnemers die uit onze analyse geëxcludeerd werden vanwege ontbrekende informatie over onderzoekseindpunten
(20%) hadden minder vaak diabetes en waren vaker roker,
fysiek inactief en hadden minder dan zeven jaar opleiding.
We verwachten echter dat de relatie tussen de onderzochte
risicofactoren en hart- en vaatziekten bij deze mensen niet
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anders is dan bij de geïncludeerde deelnemers. De resultaten
van dit onderzoek kunnen daarom als representatief voor de
dagelijkse huisartsenpraktijk worden beschouwd. Gelet op de
bescheiden modelprestaties is het risico op misclassificatie in
onze modellen evenwel aanzienlijk, daarom is voorzichtigheid geboden wanneer men ze gebruikt voor het schatten van
risico’s bij een individuele oudere.
Behandeling van risicofactoren die bij aanvang van het onderzoek werden vastgesteld kan de voorspellende waarde van met
name bloeddruk en cholesterol hebben verminderd. In aanvullende analyses waarin gebruikers van statines en antihypertensiva geëxcludeerd werden, waren de resultaten echter niet
anders dan in de hoofdanalyse. Dit impliceert dat medicatie
de voorspellende waarde van risicofactoren in onze populatie
waarschijnlijk niet beïnvloedde. Ook eerdere predictiemodellen voor mensen van middelbare leeftijd werden ontwikkeld
in cohorten met mensen met en zonder medicatie.12,13

binnen tien jaar.14 Met het stijgen van de leeftijd verandert die
balans echter door de kortere levensverwachting en de grotere
prevalentie van multimorbiditeit. De kortere levensverwachting verkleint het nut van langetermijnmedicatie en multimorbiditeit verhoogt de kans op bijwerkingen. Dokters moeten
daarom bij ouderen heroverwegen of medicatie ter voorkoming van hart- en vaatziekten gerechtvaardigd is.15
De NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement geeft,
ondanks de beperkte literatuur, praktische adviezen voor
cardiovasculair risicomanagement bij ouderen en benadrukt
dat de oudere bij de besluitvorming betrokken moet worden.12
Onze resultaten geven geen aanleiding om deze adviezen aan
te passen. Wellicht komen er in de toekomst predictiemodellen voor ouderen die op andere voorspellers berusten. Ook
zijn nieuwe ontwikkelingen, zoals het voorspellen van het
behandeleffect van antihypertensiva en cholesterolverlagende
medicijnen, ook voor ouderen veelbelovend.16

Praktische aanbevelingen
Bij ouderen is niet bekend vanaf welk risiconiveau behandeling zinvol is.14 Bij mensen van middelbare leeftijd neemt men,
de voor- en nadelen van langdurig medicijngebruik afwegend,
als ondergrens vaak een kans van 20% op ziekte of overlijden

CONCLUSIE
Systolische bloeddruk, totaal cholesterol en HDL-cholesterol
zijn geen voorspellers voor hart- en vaatziekten bij ouderen
in dit onderzoek, terwijl polyfarmacie en apathiesymptomen
twee mogelijke nieuwe voorspellers zijn. ■
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