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Study.2 Het risico om ooit in je leven een hart- of vaatziekte te 

ontwikkelen bleek behoorlijk hoog, zelfs bij een optimaal risi-

coprofiel. In de onderzochte populatie was op 45-jarige leeftijd 

het risico om voor je 95e een hart- of vaatziekte te ontwikkelen 

voor mannen ongeveer 60% en voor vrouwen ongeveer 55%. Op 

55-jarige leeftijd en met een optimaal risicoprofiel was het ri-

sico om voor je 85e een hart- of vaatziekte te ontwikkelen voor 

mannen nog steeds rond de 40% en voor vrouwen rond de 30%. 

Mensen met een gunstig risicoprofiel leven gemiddeld echter 

wel veertien jaar langer zonder hart- en vaatziekten, en er zijn 

aanwijzingen dat ze vervolgens een korter deel van hun leven 

een hart- of vaatziekte hebben.

De onderzoekers in kwestie hebben deze gegevens ook ge-

bruikt om per leeftijdscategorie, afhankelijk van de aanwezi-

ge risicofactoren, de overleving en de hart- en vaatziektevrije 

overleving te voorspellen. De [figuur] laat zien dat risicofac-

toren op jonge leeftijd de grootste invloed hebben op zowel de 

totale als de ziektevrije overleving, ook al is voor alle risico-

groepen de levensverwachting op die leeftijd nog hoog en het 

tienjaarsrisico dus laag. Op hogere leeftijd heeft de aanwezig-

heid van risicofactoren veel minder invloed. Met de  lifetime-

risicoschatting kun je waarschijnlijk beter inschatten welke 

mensen echt profijt hebben van een behandeling. Dit blijken 

onder andere personen jonger dan 65 jaar en vrouwen, groe-

pen die bij de tienjaarsschatting veel meer buiten beschou-

wing blijven.

Naast een doelgerichtere bepaling van wie nu precies een 

preventieve behandeling nodig hebben, biedt het lifetime-

risico aanknopingspunten om eerder te beginnen met de be-

handeling, voordat er aanzienlijke vaatschade is. Bij mensen 

die met het huidige risicomodel een grote kans hebben om 

binnen tien jaar een hart- of vaatziekte te ontwikkelen, is die 

vaatschade meestal al aanwezig op het moment dat de behan-

deling start. Met een lifetime-risicoschatting loop je wellicht 

minder achter de feiten aan.3

Een lifetime-risicoschatting heeft nog een ander voordeel: 

het geeft mensen een duidelijk beeld van wat een verhoogd 

cardiovasculair risico voor henzelf betekent. Hoeveel jaar je 

langer gezond kunt leven of je ‘hartleeftijd’ is eenvoudiger uit 

te leggen en spreekt mensen makkelijker aan dan een getal 

op basis van het tienjaarsrisico. Dit kan vooral van belang zijn 

voor patiënten met een lage sociaal-economische status. De 

Joint British Society heeft haar JBS3-richtlijn al in deze zin 

herzien en op de website http://www.jbs3risk.com het begrip 

‘hartleeftijd’ ingevoerd.4 Als mensen hier hun risicofactoren 

invullen, rolt hun hartleeftijd eruit, met uitleg en aanbevelin-

gen gebaseerd op hun persoonlijke risicoprofiel.

Vertaling naar de praktijk
In de JBS3-richtlijn worden behandeladviezen geformuleerd 

op basis van het tienjaarsrisico én het levenslange cardiovas-
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In 2012 is de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanage-

ment herzien.1 Deze nieuwe versie bevat een aangepaste ri-

sicotabel voor het tienjaarsrisico, die naast de mortaliteit ook 

de morbiditeit voorspelt, gebruikmaakt van Nederlandse ge-

gevens en ook de leeftijdscategorie 65-70 jaar omvat. Nog 

steeds echter hebben volgens deze tabel vrijwel alle personen 

onder de 40 jaar een laag risico en alle personen boven de 70 

jaar een hoog risico. De richtlijntekst ondervangt dit gebrek 

aan onderscheidend vermogen met het advies individueel 

maatwerk te leveren: de arts moet behandeling overwegen bij 

individuen met een clustering van risicofactoren, en bij oude-

ren moeten ook levensverwachting en comorbiditeit in de 

overweging betrokken worden. Desondanks blijft het lastig 

het behandelbeleid te bepalen voor de leeftijdscategorieën aan 

de boven- en de onderkant van de risicotabel.

Lifetime-risicomodel
Het gebruik van een zogeheten lifetime risk model geeft een an-

der perspectief. Dit soort modellen voorspelt op basis van risi-

cofactoren de kans om ooit in je leven een hart- of vaatziekte 

te krijgen en, als afgeleide daarvan, de levensverwachting met 

en zonder hart- en vaatziekte.

Er zijn berekeningen gemaakt voor het lifetime-risico op 

hart- en vaatziekten, gebaseerd op 905.115 persoonsjaren uit 

vijf Amerikaanse cohorten, waaronder de Framingham Heart 

Samenvatting
Tiessen AH, Smit AJ, Broer J, Van der Meer K. Lifetime-risico geeft meer hou-
vast bij cardiovasculair risicomanagement. Huisarts Wet 2015;58(5):246-8.
Hart- en vaatziekten zijn een erkend gezondheidsrisico voor de 
gehele Nederlandse bevolking. Op grond van de NHG-Standaard 
Cardiovasculair risicomanagement komt een groot aantal Neder-
landers in aanmerking voor een risicoprofiel. Zo’n profiel en de 
bijbehorende follow-up zijn echter arbeidsintensief en komen bo-
ven op de vele andere taken die de huisarts al heeft – reden ge-
noeg om de doelmatigheid ervan goed in de gaten te houden. De 
berekening in de huidige standaard is gebaseerd op het tienjaars-
risico. Deze benadering heeft beperkingen, want zij is voor patiën-
ten soms niet erg inzichtelijk en heeft bovendien weinig te bieden 
aan mensen jonger dan 40 of ouder dan 70 jaar. Een benadering 
die uitgaat van het lifetime-risico biedt aanknopingspunten voor 
vroegtijdiger interventie, betere risicocommunicatie en doelmati-
ger risicomanagement.

UMC Groningen, afdeling Huisartsgeneeskunde, Postbus 196, Huispostcode FA21, 9700 AD Gronin-
gen: dr. A.H. Tiessen, huisarts; prof.dr. K. van der Meer, emeritus hoogleraar Huisartsgeneeskunde. 
UMC Groningen, afdeling Interne geneeskunde: prof.dr. A.J. Smit, hoogleraar vasculaire genees-

-

Dit artikel is een uitwerking van de discussie in het proefschrift Cardiovascular risk management in general 
practice, waarop dr. A.H. Tiessen op 24 februari 2014 promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

B
es

ch
o

u
w

in
g



247huis art s &  we tensch ap

Beschouwing

58(5) mei 2015

Beschouwing

onderzoek Self Monitoring and Prevention of Risk factors by 

Nurse Practitioners (SPRING) zijn de maatschappelijke kosten 

van verschillende aspecten van cardiovasculair risicoma-

nagement in Nederlandse huisartsenpraktijken onderzocht. 

De kosten van het langer gebruiken van medicatie zullen 

waarschijnlijk niet het probleem zijn.8 De kosten van werkver-

zuim door praktijkbezoek en de kosten van medisch personeel 

bleken allebei hoger dan de kosten van de medicatie-aanpas-

singen.

Er is intussen veel bekend over de veiligheid en effectivi-

teit van de gebruikelijke medicijnen. Langdurig gebruik heeft 

belangrijke nadelen, waaronder bijwerkingen en afnemende 

culaire risico.4 Voor dat laatste wordt de QRISK Lifetime Risk 

Calculator gebruikt, die gebaseerd is op populatiegegevens uit 

het Verenigd Koninkrijk. Naast leeftijd, geslacht, bloeddruk, 

lipiden en rookstatus houdt deze calculator ook rekening met 

etniciteit, familiaire belasting, BMI, sociale deprivatie en 

aanwezigheid van chronische nierschade, boezemfibrilleren 

of reumatoïde artritis. De nieuwe Amerikaanse richtlijn die 

eind 2013 is verschenen, komt op belangrijke punten overeen 

met de JBS3-richtlijn en bespreekt ook de lifetime-risicome-

thode, maar bevat nog geen risicocalculator.5

Andere mogelijkheden die onderzocht zijn om het cardio-

vasculaire risico beter te kunnen voorspellen, zijn verschil-

lende biomarkers en calcificatiescores op basis van CT-scans 

van de coronaria. Deze methoden geven doorgaans geen be-

tere risicoclassificaties dan de bestaande, of ze zijn te duur 

of anderszins ongeschikt voor grootschalige inzet (stralings-

belasting bij CT).4,6 Daarom is het te verwachten dat in meer 

landen gekeken zal worden naar lifetime-risicobepalingen in 

het kader van doelgerichtere en kosteneffectievere cardiovas-

culaire preventie.

Vooralsnog is het effect van behandelingen die gebaseerd 

zijn op lifetime-risicobepalingen niet onderzocht. Het is wel 

aannemelijk dat behandeling voordat er daadwerkelijk schade 

ontstaat effectiever is, maar wanneer en met welke interven-

ties, zoals leefstijlverbetering en medicatie, precies gestart 

moet worden, is nog niet exact bekend.3,7 In het kader van het 
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Figuur Lifetime-risico op een hart- of vaatziekte: voorspelde totale en ziektevrije overleving op verschillende indexleeftijden naar geslacht bij de risicofactoren bloed-

druk, totaal cholesterol, diabetes en roken2
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therapietrouw. Statines en bepaalde antihypertensiva kun-

nen op lange termijn de bloedsuikers verhogen, maar waar-

schijnlijk weegt dit effect niet op tegen de voordelen op lange 

termijn.9,10

Bovendien: door het gebruik van medicijnen zou de nood-

zaak om gezond te leven op de achtergrond kunnen raken.11 

Leefstijloptimalisering is in de huisartsenpraktijk een lastige 

opgave gebleken.12-14 Wel is het feit dat je de doelgroep met life-

time-risicobepalingen beter en in een vroeger stadium kunt 

identificeren een reden te meer om te blijven onderzoeken hoe 

we leefstijlbehandelingen kunnen optimaliseren en overma-

tig medicijngebruik kunnen voorkomen. Daarnaast zijn ver-

anderingen in een obesogene omgeving nodig.15,16

Betekenis voor de Nederlandse huisarts
Cardiovasculaire richtlijnen worden geregeld herzien. Niet 

alleen veranderen het voorkomen van risicofactoren en de 

cardiovasculaire sterfte mettertijd, maar er wordt ook steeds 

meer bekend over de langetermijneffecten van de verschillen-

de behandelingen.17 Wij denken dat een volgende herziening 

van de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement 

een goede gelegenheid zou zijn om ook in Nederland de life-

time-risicobenadering te introduceren, zodat huisartsen be-

ter en makkelijker kunnen bepalen voor wie cardiovasculair 

risicomanagement zinvol is. Aan de hand van begrippen als 

‘hartleeftijd’, ‘ziektevrije overleving’ en ‘levensduur mét een 

hart- of vaatziekte’ kunnen artsen de risico’s en behandeldoe-

len duidelijker overbrengen dan aan de hand van een abstract 

getal. Natuurlijk zullen bij zo’n introductie de lifetime-risi-

cocalculator en de bijbehorende behandeladviezen moeten 

worden aangepast aan de Nederlandse situatie en moeten de 

effecten van de nieuwe insteek goed gemonitord worden.

Bij vroegtijdige cardiovasculaire interventies zal de na-

druk meer liggen op leefstijlverbetering dan op medicatie. De 

verantwoordelijkheid daarvoor kan niet alleen bij de huisarts 

gelegd worden. Het effect van op het individu gerichte leefstij-

linterventies is beperkt gebleken,12,13 zeker bij bevolkingsgroe-

pen met een lage sociaal-economische status, die gemiddeld 

de grootste risico’s lopen.18,19 Omdat de gehele Nederlandse 

bevolking een groot risico heeft ooit een hart- of vaatziekte te 

krijgen, is een populatiebrede benadering vanuit de overheid 

doelmatiger.15,16,20 Die benadering kan bijvoorbeeld bestaan uit 

extra heffingen op tabak en op zout en suiker in de voeding, 

strengere regelgeving inzake die producten en aanpassingen 

aan de leefomgeving zodat het aantrekkelijker wordt om vol-

doende te bewegen.21,22 ▪


