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model A en het klinisch vereenvoudigd 

model B (de RRS), voorspelden het car-

diovasculaire risico beter dan de ‘ATP III 

risk score’. De parameters in de RRS zijn: 

leeftijd, HbA1c, roken, systolische bloed-

druk, HDL-C, TC, CRP en een hartinfarct 

in de familiegeschiedenis. Op basis van 

de RRS moest 30-45% van de vrouwen 

met een oorspronkelijk matig verhoogd 

cardiovasculair risico gereclassificeerd 

worden. Met model A was dit zelfs in 

40-45% van de gevallen nodig.

Conclusie van de onderzoekers De twee 

ontwikkelde algoritmen voor cardio-

vasculaire risico-inschatting geven een 

reclassificatie van de vrouwen met inter-

mediair risico naar een hogere of lagere 

risicocategorie.

Bewijskracht Cohortonderzoek gevali-

deerd op een enkele populatie (1b).2
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Cardiovasculaire risico’s 
bij vrouwen

Vraagstelling
Is de Reynolds Risk Score (RRS) een betere 

methode om het cardiovasculaire risico bij vrou-

wen in te schatten?

Betekenis voor huisarts en patiënt
Als huisarts moet je het cardiovasculaire 

risico van patiënten kunnen inschatten. 

Dit wordt meestal gedaan aan de hand 

van de welbekende risicofactoren. Erva-

ring laat zien dat dit met name goed toe-

pasbaar is voor mannen. De NHG-Stan-

daard Cardiovasculair risicomanagement 

hanteert de SCORE-risicofunctie, een 

risicomodel aangepast op de West-Euro-

pese situatie. Volgens dit onderzoek is de 

RRS een betere methode om het cardio-

vasculaire tienjaarsrisico in te schatten 

bij vrouwen dan het in de USA gebruikte 

en van het Framingham-onderzoek afge-

leide ATP-III risk score.1 De RRS is geba-

seerd op leeftijd, HbA1c, roken, systoli-

sche bloeddruk, HDL-C, TC, CRP en een 

hartinfarct bij een van de ouders. Het is 

onduidelijk of dit gevolgen zou kunnen 

hebben voor de SCORE-risicofunctie.

Korte beschrijving
Inleiding De cardiovasculaire risicofacto-

ren, te weten leeftijd, hypertensie, roken, 

diabetes en hyperlipidemie zijn afkom-

stig uit het Framingham-onderzoek uit 

de jaren zestig. Het is gebleken dat deze 

risicofactoren aanwezig waren bij 20% 

van de vrouwen met cardiovasculaire 

aandoeningen. Daarnaast heeft men in 

de afgelopen jaren steeds meer inzicht 

gekregen in de pathofysiologie van athe-

rothrombosis. Ondanks deze veranderde 

inzichten is het huidige beschikbare risi-

comodel onveranderd gebleven. In dit 

onderzoek heeft men een nieuw model 

ontwikkeld en gevalideerd om het risico 

op hart- en vaatziekten van vrouwen te 

voorspellen.1

Onderzoeksopzet en patiëntenpopula-

tie Vijfendertig mogelijke risicofactoren 

werden onderzocht onder 24.558 Ame-

rikaanse vrouwen die 45 jaar of ouder 

waren en die bij aanvang van het onder-

zoek geen maligne of cardiovasculaire 

aandoeningen hadden. De onderzoekers 

volgden gedurende tien jaar de inciden-

tie van cardiovasculaire aandoeningen 

binnen deze groep. Met de verzamelde 

gegevens van tweederde van de groep (at 

random geselecteerd, n = 16.400) maak-

ten ze risico-inschattingsmodellen. Deze 

modellen valideerden ze vervolgens met 

gegevens van het resterende deel van de 

groep (n = 8158).

Uitkomstmaat De onderzoekers gebruik-

ten het Bayes Information Criterion (BIC) 

om in het cohort de best passende voor-

spellende modellen te ontwikkelen. Het 

BIC is een wiskundig model om een zo 

nauwkeurig mogelijke voorspelling te ver-

krijgen met zo weinig mogelijk variabelen, 

resulterend in een voorzichtig gebruik van 

de gegevens in een model. In het valida-

tiecohort vergeleken de onderzoekers 

het nieuw ontwikkelde predictiemodel 

(model A), een klinisch vereenvoudigd 

model B (de RRS), en het gangbare pre-

dictiemodel, de ‘Adult Treatment Panel III 

(ATP III) risk score’, met het daadwerke-

lijke tienjaarsrisico.

Resultaten De twee predictiemodellen, 
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