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Nieuws

Het is onduidelijk of ouderen baat hebben bij primaire pre-
ventie van hart- en vaatziekten. Daarom is er een onderzoek 
opgezet waarbij gegevens worden verzameld in 116 huisart-
senpraktijken, met een follow-up van meer dan zes jaar. De 
hamvraag is: wat is het effect van multicomponente cardio-
vasculaire preventie op het cardiovasculaire risicoprofiel bij 
gezonde ouderen; welke ouderen hebben daarvan het meeste 
profijt en welke risicofactoren worden het meest beïnvloed?

De NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (2012) 
geeft geen harde richtlijnen voor de primaire preventie van 
hart- en vaatzieketen bij ouderen. Zo adviseert de standaard 
een statine ‘te overwegen’ bij ouderen, en ‘levensverwachting, 
comorbiditeit, polyfarmacie en wensen van de patiënt mee te 
wegen in het besluit leefstijl en medicamenteuze behandeling 
te starten indien het 10-jaarsrisico op cardiovasculaire ziekte 
en sterfte meer dan 20% bedraagt.’ Huisarts en patiënt moeten 
dus samen besluiten welke preventieve behandelingen gewenst 
zijn.

GEEN EENDUIDIGE EFFECTEN
Van de ingeschreven patiënten in een gemiddelde huisartsen-
praktijk is 11,4 tot 17,5% 65 jaar of ouder.1 Een deel van hen is 
‘kwetsbaar’. Volgens de bevolkingsprognose van het CBS zijn 
er in 2030 een miljoen ‘kwetsbare’ ouderen in Nederland.

Uit de literatuur is bekend dat multicomponente interventies 
op jongere leeftijd het meeste effect hebben op het verbeteren 
van het algehele cardiovasculaire risicoprofiel.2 De optimale 
streefwaarden van risicofactoren bij ouderen zijn niet bekend; 
in sommige onderzoeken resulteerde bloeddrukverlaging 
(met variërende streefwaarden van 160 tot 130 mmHg) in 
een vermindering van hart- en vaatziekten en sterfte.3 Andere 
onderzoeken suggereren dat het verband tussen traditionele 
cardiovasculaire risicofactoren en de incidentie van hart- en 
vaatziekten vermindert of zelfs omkeert met het stijgen van de 
leeftijd.4 Eén van de verklaringen voor deze schijnbare tegen-
stelling is dat aan trials relatief vitale ouderen deelnemen, bij 
wie behandelingen anders werken dan bij hun kwetsbaarder 
leeftijdgenoten. Tot op heden is onduidelijk of, en zo ja, welke 
ouderen baat hebben bij multicomponente, primaire, cardio-
vasculaire preventie. 
Daarom is er een onderzoek opgezet waarbij gegevens worden 
verzameld in 116 huisartsenpraktijken met een follow-up 
van meer dan zes jaar met als vraag: wat is het effect van 
multicomponente cardiovasculaire preventie op het cardio-
vasculaire risicoprofiel bij gezonde ouderen (70 tot 78 jaar op 
baseline); welke ouderen hebben daarvan het meeste profijt en 
welke risicofactoren worden het meest beïnvloed? ■
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Deze bijdrage is een stand van zaken over onderzoek van artsen-in-opleiding 
tot huisarts-onderzoeker.
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