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Nederlandse samenvatting

Dit proefschrift richt zich op oudere patiënten met hart- en vaatziekten. Het beschrijft de relatie 

tussen hart- en vaatziekten en kwetsbaarheid, geeft inzicht in het huidige voorschrijfgedrag van 

dokters op het gebied van cardiopreventieve medicatie bij vitale en kwetsbare ouderen en biedt 

suggesties hoe de behandeling van ouderen met (een hoog risico op) hart- en vaatziekten 

afgestemd kan worden op de mate van kwetsbaarheid. Hierbij maken wij onderscheid tussen 

patiënten die eerder een hart- en vaatziekte hebben doorgemaakt (bijvoorbeeld een hartaanval) 

en daarom een zeer hoog cardiovasculair risico hebben en patiënten zonder hart- en vaatziekten. 

Hart- en vaatziekten en kwetsbaarheid

Nederland vergrijst. Het percentage 65-plussers zal toenemen van 18% in 2015 tot 27% in 2040. 

Het aandeel 80-plussers zal in 2040 bijna even groot zijn als het aandeel 25 tot 54-jarigen [1]. Het 

aantal ouderen met hart- en vaatziekten neemt toe. Dit komt enerzijds door de stijgende 

incidentie van hart- en vaatziekten met de leeftijd [2] en anderzijds doordat de behandeling van 

hart- en vaatziekten significant is verbeterd in de afgelopen decennia. Naast hart- en vaatziekten 

hebben oudere patiënten ook vaak andere chronische ziekten, functionele beperkingen en slikken 

zij veel verschillende medicijnen (i.e. polyfarmacie). Dit geldt echter niet voor elke oudere patiënt 

met (een hoog risico op) hart- en vaatziekten. De oudere populatie is zeer heterogeen met aan 

de ene kant van het spectrum vitale ouderen die nog lang zullen leven en aan de andere kant 

van het spectrum heel kwetsbare ouderen met een korte levensverwachting. Deze biologische 

heterogeniteit neemt toe naarmate de chronologische leeftijd stijgt (figuur 1). Er is geen universele 

definitie of gouden standaard voor het begrip ‘kwetsbaarheid’. Het beschrijft een geriatrisch 

syndroom dat gekenmerkt wordt door achteruitgang in één of meerdere domeinen, zoals het 

fysieke, cognitieve, psychologische en sociale domein [3]. Kwetsbare patiënten hebben een hoger 

risico op functionele beperkingen, ziekenhuisopnames en overlijden [3, 4]. Het lastige aan de 

term kwetsbaarheid is dat het dichotomie (wel/niet) suggereert, maar in de praktijk een 

continuüm beschrijft van fit tot en met heel kwetsbaar [5]. Bovendien kan de mate van 

kwetsbaarheid per patiënt veranderen over tijd en is de mate van kwetsbaarheid afhankelijk van 

iemands herstelvermogen [6]. Dit leidt tot een grote variatie in functionele reserves en reacties 

op een interventie (e.g. medicatie, nieuwe behandeling) tussen patiënten en binnen een patiënt. 

Behandeling van (kwetsbare) ouderen met hart- en vaatziekten

Bestaande richtlijnen zijn veelal gebaseerd op onderzoek in jongere, relatief gezonde patiënten 

en niet gericht op uitkomsten die voor ouderen belangrijk zijn, zoals zelfredzaamheid en kwaliteit 

van leven [7, 8]. Bovendien zijn richtlijnen vaak ziektespecifiek [7, 8]. Een dergelijke enkelvoudige 

benadering is niet afdoende om individuele omstandigheden van een patiënt te integreren in 

de aangeboden behandeling en zorg. Met andere woorden: huidige richtlijnen zijn onvoldoende 
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toereikend voor de complexe zorg van (kwetsbare) ouderen met hart- en vaatziekten. Interventies 

en behandelingen kunnen negatieve effecten met zich meebrengen, zoals bijwerkingen, 

onnodige polyfarmacie, verminderde kwaliteit van leven en achteruitgang in dagelijks 

functioneren. Deze negatieve effecten kunnen in kwetsbare patiënten een disproportioneel effect 

hebben [3, 4, 9, 10]. Hierdoor zullen naarmate patiënten kwetsbaarder worden, de nadelen van 

interventies de mogelijke voordelen gaan overschaduwen (i.e. overbehandeling). In vitale ouderen 

is behandelen volgens standaard richtlijnen met ziektevrije levensverlenging als doel wellicht de 

meest gepaste zorg. Echter, zorg in de kwetsbare ouderen vraagt veelal om gemotiveerd afwijken 

van richtlijnen. Hierbij geldt dat niet levensverlenging het behandeldoel is, maar uitkomsten die 

voor de patiënt en diens naasten van belang zijn, zoals zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. 

Op deze manier wordt potentiële overbehandeling voorkomen [11, 12].

Deel 1  Cardiovasculaire kwetsbaarheid

In Hoofdstuk 2 beschrijven wij dat ouderen van 65 jaar en ouder met hart- en vaatziekten een 

hoger risico hebben om kwetsbaar te zijn of in de nabije toekomst kwetsbaar te worden dan 

ouderen van 65 jaar en ouder zonder hart- en vaatziekten. Deze relatie lijkt niet andersom te 

gelden, met andere woorden kwetsbare ouderen hadden geen hoger risico om later hart- en 

vaatziekten te ontwikkelen. Van alle patiënten met hart- en vaatziekten, hebben voornamelijk 

patiënten met hartfalen een hoog risico op kwetsbaarheid. De resultaten van dit onderzoek 

suggereren dat voornamelijk bij oudere patiënten met hartfalen, de kans groot is dat negatieve 

Figuur 1. De heterogeniteit in biologische leeftijd neemt toe met chronologische leeftijd.
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gevolgen van behandelingen de positieve effecten teniet zullen doen. Begeleiding van ouderen 

met hartfalen vraagt dan ook om een verschuiving van een aanpak die alleen gericht is op 

genezing naar een meer ‘zorg-gerichte’ aanpak.  Daarbij komt de nadruk te liggen op voor de 

patiënt belangrijke doelen, zoals behoud/verbetering van kwaliteit van leven en zelfredzaamheid 

en het voorkomen van overbehandeling.

Hoofdstuk 3 rapporteert de relatie tussen een bloeddruk die daalt bij het opstaan (i.e. 

orthostatische hypotensie) en het hebben van en/of ontwikkelen van milde geheugenstoornissen 

en/of dementie. Hierbij hebben wij onderscheid gemaakt tussen twee typen orthostatische 

hypotensie: een vroege en snel herstellende bloeddrukdaling na opstaan versus een laat 

optredende en/of verlengde bloeddrukdaling na opstaan. Dit tweede type komt vaker voor als 

een patiënt een aandoening van het bloeddrukregulerende zenuwstelsel/systeem heeft, wat ook 

wel autonome dysfunctie wordt genoemd. Voor dit onderzoek hebben wij data gebruikt van 

1,882 patiënten die een Nederlandse geheugenpoli bezochten. Wij laten zien dat hoe ernstiger 

de geheugenklachten, hoe vaker patiënten een bloeddrukdaling na opstaan hebben. Verder 

tonen wij aan dat, vergeleken met een vroeg optredende bloeddrukdaling na opstaan, het 

hebben van een laat optredende en/of verlengde bloeddrukdaling gerelateerd is aan een hoger 

risico op het ontwikkelen van milde geheugenstoornissen en/of dementie. Dit impliceert dat een 

vroeg optredende bloeddrukdaling na opstaan meer waarschijnlijk gezien kan worden als 

goedaardige vorm van orthostatische hypotensie, terwijl dit niet geldt voor een laat optredende 

en/of verlengde bloeddrukdaling na opstaan.

Deel 2  Huidige klinische praktijk

De effectiviteit van cholesterolverlagende therapie in termen van het voorkomen van hart- en 

vaatziekten neemt af naarmate de levensverwachting daalt en de mate van kwetsbaarheid en 

het aantal chronische ziekten stijgen. Tegelijkertijd hebben kwetsbare ouderen en ouderen met 

veel chronische ziekten een grotere kans op potentiële negatieve effecten van cholesterolverlagers. 

De studie uit Hoofdstuk 4 in bijna 250,000 Nederlandse ouderen laat zien dat van alle ouderen 

van 70 jaar en ouder met hart- en vaatziekten, 69% een cholesterolverlager voorgeschreven krijgt. 

Bij ouderen zonder hart- en vaatziekten is dit 36%. Met het toenemen van de leeftijd neemt het 

percentage ouderen dat een cholesterolverlager voorgeschreven krijgt af. Echter, tegen onze 

verwachtingen in, zagen wij dat dit percentage stijgt naarmate patiënten kwetsbaarder werden 

en/of meer chronische ziekten hebben. Deze resultaten brengen naar voren dat huisartsen sneller 

geneigd zijn te stoppen en/of niet te starten met cholesterolverlagers naarmate de leeftijd 

toeneemt. Aan de andere kant toont deze studie dat kwetsbare ouderen en ouderen met veel 

chronische ziekten mogelijk overbehandeld worden in termen van cholesterolverlagende 

therapie. Hetzelfde lijkt te gelden voor ouderen die bloeddrukverlagende medicatie gebruiken. 

Dit wordt besproken in Hoofdstuk 5. De European Society of Cardiology (ESC) hanteert in haar 

meest recente richtlijn voor de behandeling van hoge bloeddruk lagere streefwaarden voor de 
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systolische bloeddruk (i.e. de bovendruk) dan in voorgaande edities [13]. Een (te) lage diastolische 

bloeddruk (i.e. de onderdruk) is daarvan een mogelijk gevolg. Tegelijkertijd adviseert deze richtlijn 

een lage diastolische bloeddruk te vermijden in patiënten bij wie dit negatieve gevolgen zou 

kunnen hebben, i.e. patiënten met diabetes of hart- en vaatziekten. Wij beschrijven in dit 

hoofdstuk hoeveel patiënten die behandeld worden voor een hoge bloeddruk een lage 

spreekkamer en/of ambulante (i.e. tijdens een 24-uurs bloeddrukmeting) diastolische bloeddruk 

(≤70 mmHg) hebben. Hiervoor gebruikten wij data van 848 patiënten met een hoge bloeddruk 

bij wie een ambulante 24-uurs bloeddrukmeting was verricht. Van al deze patiënten heeft 10% 

een lage diastolische bloeddruk in de spreekkamer en 22% een lage ambulante diastolische 

bloeddruk. Deze studie toont de meerwaarde aan van een ambulante bloeddrukmeting om 

mogelijke overbehandeling van de bloeddruk te voorkomen. Immers, van de patiënten met een 

normaal-hoge diastolische bloeddruk in de spreekkamer, heeft 1 op de 6 een lage ambulante 

diastolische bloeddruk. Patiënten met een lage diastolische bloeddruk zijn gemiddeld ouder, 

hebben meer (cardiovasculaire) aandoeningen en slikken meer bloeddrukverlagende medicatie. 

Met andere woorden, precies de patiënten bij wie de ESC richtlijn adviseert een lage diastolische 

bloeddruk te vermijden.

Deel 3  Suggesties voor behandeling

Bij patiënten met hartfalen wordt steeds vaker gescreend op fysieke kwetsbaarheid. Hierbij wordt 

echter weinig aandacht besteed aan afwijkingen in andere geriatrisch domeinen (bijvoorbeeld 

ondervoeding, afhankelijkheid van zorg). In Hoofdstuk 6 hebben wij bij 197 patiënten met 

hartfalen gekeken of het hebben van afwijkingen in meerdere geriatrische domeinen geassocieerd 

is met negatieve zorguitkomsten (dood, spoedeisende hulp bezoek en/of ziekenhuisopname) 

na 3 maanden. Hoe meer domeinen positief werden gescoord bij een patiënt, hoe groter de kans 

was op negatieve zorguitkomsten. Zo hadden patiënten waarbij 2 of ≥3 domeinen waren 

aangedaan een 3, respectievelijk 4 keer zo grote kans op negatieve zorguitkomsten dan patiënten 

die op geen enkel domein positief scoorden. Dit was ongeacht leeftijd, ernst van het hartfalen 

en aantal chronische ziekten. Deze relatie was sterker dan de relatie tussen de ernst van het 

hartfalen en fysieke kwetsbaarheid en negatieve zorguitkomsten. Deze resultaten impliceren dat 

bij oudere patiënten met hartfalen andere factoren dan de ernst van het hartfalen en/of fysieke 

kwetsbaarheid resulteren in een hoger risico op negatieve zorguitkomsten. 

Hoofdstuk 7 geeft handvatten en praktische adviezen om een weloverwogen besluit te maken 

voor het starten, continueren en stoppen van cholesterolverlagers bij ouderen met en zonder 

hart- en vaatziekten. De recent verschenen richtlijn ‘Cardiovasculair risicomanagement bij 

(kwetsbare) ouderen’ is het uitgangspunt geweest voor dit artikel. Onder andere de geschatte 

levensverwachting en kwetsbaarheid moeten worden meegenomen in de besluitvorming 

rondom cholesterolverlagers bij ouderen. Gezien het hoge absolute cardiovasculair risico bij 

patiënten van 70 jaar en ouder met hart- en vaatziekten, is cholesterolverlagende therapie bij 
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deze patiënten geïndiceerd. Stop alleen bij hinderlijke bijwerkingen en/of een beperkte 

levensverwachting. In patiënten zonder hart- en vaatziekten kan bij vitale ouderen 

cholesterolverlagende therapie overwogen worden bij een hoog geschat risico op hart- en 

vaatziekten, zoals bij diabetes. Bij kwetsbare ouderen zonder hart- en vaatziekten bestaat geen 

indicatie voor het starten of continueren van cholesterolverlagende therapie.

Discussie

Dit proefschrift richt zich op ouderen met hart- en vaatziekten. De belangrijkste bevindingen van 

het eerste deel van dit proefschrift zijn dat van alle patiënten met hart- en vaatziekten, 

voornamelijk ouderen met hartfalen een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van 

kwetsbaarheid. Verder suggereren wij dat laat optredende en/of verlengde orthostatische 

hypotensie geassocieerd is met een verhoogd risico op het ontwikkelen van milde 

geheugenstoornissen en/of dementie. Deel 2 laat zien dat kwetsbare ouderen wellicht worden 

overbehandeld in termen van cholesterolverlagende en bloeddrukverlagende medicatie. Deel 

3 geeft handvatten en praktische adviezen om een weloverwogen besluit te maken voor het 

starten, continueren en stoppen van cholesterolverlagers bij oudere patiënten. De aanbevelingen 

zijn hierbij afgestemd op het risico op hart- en vaatziekten en de mate van kwetsbaarheid. Als 

laatste beschrijven wij dat in patiënten met hartfalen, het hebben van beperkingen op meerdere 

geriatrische domeinen (o.a. hulp bij dagelijkse activiteiten, voeding) sterker verband lijkt te 

houden met negatieve zorguitkomsten dan de ernst van het hartfalen en fysieke kwetsbaarheid.

Aanbevelingen voor de klinische praktijk

De complexe zorg voor oudere patiënten laat zich niet makkelijk vangen in protocollen of 

richtlijnen. Het verlangt van dokters een andere manier van denken dan een eendimensionale, 

ziektegerichte aanpak [14]. Het concept kwetsbaarheid wordt steeds meer toegepast in de 

dagelijkse klinische zorg en (nieuwe) richtlijnen. Echter, het aanpassen van het beleid aan de 

mate van kwetsbaarheid met aandacht voor meerdere domeinen is nog lang geen standaardzorg. 

Dit wordt geïllustreerd aan de hand van deel 2 van dit proefschrift waarin wij beschrijven dat 

voornamelijk kwetsbare ouderen lijken te worden overbehandeld in termen van cardiopreventieve 

medicatie. Verder laten wij in deel 3 zien dat een multidomein aanpak van waarde zou kunnen 

zijn bij beslissingen om wel/niet te behandelen bij ouderen met hart- en vaatziekten. Medici 

werken over het algemeen in een ‘behandel-setting’ waarin het meestal makkelijker is te starten 

met een behandeling dan af te zien van of te stoppen met een behandeling. Ook is er vaak te 

weinig tijd om het gesprek over behandeldoelen en -wensen aan te gaan. Het is zaak bij steeds 

meer zorgverleners het begrip kwetsbaarheid te introduceren en hen handvatten te bieden hoe 

dit toe te passen in de praktijk. Een eerste stap hiertoe kunnen wij zetten door het vak 
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ouderengeneeskunde structureel en herhaaldelijk in te bedden in de geneeskunde opleiding en 

opleidingen tot specialist (bijvoorbeeld de interne geneeskunde). Hierbij moet wel de 

kanttekening worden gemaakt dat de toegevoegde waarde van kwetsbaarheid voor dagelijkse 

klinische zorg voor individuele patiënten nog onvoldoende is uitgekristalliseerd; op groepsniveau 

hebben kwetsbare ouderen een hoger risico op negatieve uitkomsten, zoals achteruitgang in 

functioneren of overlijden. Het voorspellen van uitkomsten bij individuele patiënten blijft gezien 

het huidige beschikbare onderzoek echter lastig. Het ultieme doel is om, gebaseerd op onderzoek 

naar variabelen die negatieve uitkomsten voorspellen, parameters te identificeren die onderscheid 

kunnen maken tussen patiënten die baat zullen hebben van een interventie en patiënten waarbij 

de negatieve effecten van een interventie de voordelen zullen overschaduwen. Als uit een 

screening van deze parameters blijkt dat er een grote kans bestaat op dit laatste, dan biedt dit 

een opening tot gesprek over passende zorg voor de patiënt. Eventueel kunnen er vroege 

interventies worden ingezet om te kunnen voorzien in een specifieke zorgbehoefte. Uiteindelijk 

zal dit ertoe leiden dat patiëntgerichte zorg wordt verleend op het juiste moment, de juiste plek 

en in de meest optimale setting van zorg. 

Toekomstig onderzoek

Het vertalen van onderzoek naar kwetsbaarheid bij ouderen naar de kliniek blijft gecompliceerd 

[15]. Eén van de redenen hiervoor is dat het begrip kwetsbaarheid lastig te operationaliseren is. 

Er is immers geen eenduidige definitie of gouden standaard voor [15]. Toch blijft meer onderzoek 

naar ‘kwetsbaarheids- parameters’ die dokters kunnen helpen differentiëren tussen ouderen met 

een kleine versus ouderen met een grote kans op negatieve uitkomsten nodig. Op basis van deze 

parameters kan bij individuele patiënten passende zorg worden geleverd die overeenkomt met 

reële doelen, verwachtingen en wensen. Hiermee wordt eventuele overbehandeling van 

(kwetsbare) ouderen op het gebied van cardiopreventieve medicatie voorkomen. Wij hebben 

dan ook de volgende drie suggesties voor vervolgonderzoek. Ten eerste is het van belang 

onderzoek te doen in ouderen die representatief zijn voor deze gehele, heterogene groep. Dit 

betekent het includeren van ouderen over het hele spectrum van vitaal tot en met kwetsbaar. 

Onderzoek doen in kwetsbare ouderen is ingewikkeld. Zo kunnen functionele beperkingen ertoe 

leiden dat het uitvoeren van een gecompliceerd studieprotocol lastig is. Cognitieve stoornissen 

kunnen het geven van geïnformeerde, weloverwogen toestemming (‘informed consent’) voor 

deelname aan wetenschappelijk onderzoek bemoeilijken. Echter, ‘ingewikkeld’ is niet synoniem 

aan ‘onmogelijk’ en brengt ons bij ons tweede voorstel voor toekomstig onderzoek bij ouderen; 

wij pleiten er namelijk voor niet alleen de focus te leggen op gerandomiseerde, gecontroleerde 

trials, maar om ook gebruik te maken van andere onderzoeksopzetten. Het recent gepubliceerde 

signalement ‘Meer aandacht voor ouderen in het ziekenhuis’ van de Nederlandse organisatie voor 

gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, ZonMw, biedt hiervoor de eerste suggesties [7]. De 

auteurs benadrukken de noodzaak voor o.a. klinische studies waarin de effectiviteit van (complexe) 
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interventies wordt bestudeerd die reeds deel uitmaken van de huidige dagelijkse patiëntenzorg. 

Omdat deze studies geïntegreerd zijn in de huidige zorg, wordt het succesvol voltooien van deze 

studies vergemakkelijkt. Ook wordt de waarde van grote (prospectieve) cohortstudies benadrukt, 

omdat bij deze studies ook kwetsbare ouderen kunnen worden geïncludeerd. Als laatste 

benadrukken de auteurs de relevantie van studies die het effect bestuderen van het stoppen van 

(cardiopreventieve) medicatie, de zogenaamde ‘deprescribing’ studies. Hoewel het stoppen van 

cardiopreventieve medicatie en voorkomen van overbodige polyfarmacie steeds meer onder de 

aandacht komt van dokters, weerhoudt het gebrek aan bewijs over de veiligheid van het stoppen 

dokters ervan dit ook daadwerkelijk te doen. Als derde en laatste suggestie voor vervolgonderzoek 

dringen wij aan om onderzoek te richten op uitkomsten die voor oudere patiënten van belang 

zijn. Traditionele onderzoeken richten zich vaak nog alleen op ‘harde’ uitkomsten, zoals het 

optreden van een (nieuwe) hart- en vaatziekte of mortaliteit. Voor oudere patiënten zijn echter 

andere uitkomsten van relevant. Denk hierbij aan kwaliteit van leven, niveau van functioneren 

en zelfredzaamheid. 

Er staan ons nog veel boeiende uitdagingen te wachten op het gebied van de behandeling van 

ouderen met (een hoog risico op) hart- en vaatziekten. Nieuwe inzichten uit onderzoek zullen 

dokters helpen de gepersonaliseerde zorg te leveren die deze patiënten nodig hebben. Want, 

zoals Sir William Osler (1849-1919) al zei: “Een goede dokter behandelt de ziekte, de beste dokter 

behandelt de patiënt.” 
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