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SAMENVATTING 

 

 

In dit proefschrift werd de ontwikkeling en evaluatie beschreven van een leefstijlinterventie-op-maat 

(de PRO-FIT interventie) voor mensen met Familiaire Hypercholesterolemie (FH). 

 

In het inleidende hoofdstuk 1 werd de aanleiding voor het PRO-FIT project geschetst. Mensen met 

Familiaire Hypercholesterolemie (FH) hebben vaak een verhoogd LDL cholesterol (LDL-C) en een 

verhoogd risico op hart- en vaatziekten (HVZ), momenteel de belangrijkste oorzaak voor voortijdig 

overlijden in Westerse landen. De behandeling van mensen met FH met cholesterolverlagende 

medicijnen (statines) blijkt effectief in het verlagen van LDL-C waarden en het risico op HVZ. Echter, 

een interventie zal zich op zowel biologische als leefstijl-gerelateerde risicofactoren van HVZ moeten 

richten om het optreden van HVZ te voorkomen. Twee strategieën voor een optimale risicoreductie 

worden gesuggereerd: 1) het aanpakken van meerdere risicofactoren, en 2) het verlagen van LDL-C 

door het verbeteren van therapietrouw aan medicijnen. Naar aanleiding hiervan werd de 

ontwikkeling van de PRO-FIT interventie beschreven, gebaseerd op de meest belangrijke 

risicofactoren van HVZ en hun determinanten, die zijn beschreven in het I-Change model. Volgens dit 

model zijn er minstens drie stadia te identificeren in het proces van gedragsverandering: bewustzijn, 

motivatie en actie. Dit hoofdstuk sloot af met het formuleren van de doelen van de PRO-FIT 

interventie: 1) het verhogen van het bewustzijn van het risico op HVZ, 2) het verhogen van de 

motivatie om gedrag te veranderen op het gebied van bewegen, voeding, roken en therapietrouw, 3) 

het stimuleren van het aannemen en handhaven van een gezonde leefstijl, en 4) het verlagen van 

LDL-C waarden en het risico op HVZ. 

 

Hoofdstuk 2 bevatte een systematische review over de effectiviteit van computer-tailored 

interventies ter bevordering van bewegen en gezonde voeding. Het betrof een upgrade van een in 

2006 gepubliceerde review. Hiertoe werden literatuurdatabases doorzocht op gerandomiseerde 

gecontroleerde studies die zich hebben gericht op primaire preventie en volwassenen, gepubliceerd 

van September 2004 tot Juni 2011. Dit resulteerde in vijftig publicaties. De conclusie luidde dat, in 

vergelijking met de vorige review, een groter deel van de studies een positief effect van de computer-

tailored interventies liet zien. Deze interventies bleken effectief in vergelijking met een controle 

groep waarbinnen geen of geen computer-tailored informatie werd gegeven en dit gold, in 

tegenstelling tot de vorige review, nu ook voor studies die zich hebben gericht op bewegen. De 

positieve effecten waren echter klein en beperkten zich tot studies met een follow-up tot 6 



maanden. Verder lieten de resultaten zien dat er sinds 2004 meer studies zijn uitgevoerd met een 

lange follow-up periode, vooral op het gebied van gezonde voeding, en dat studies gericht op 

bewegen meer gebruik hebben gemaakt van objectieve uitkomstmaten. De conclusie in hoofdstuk 2 

luidde dat toekomstige interventies die gebruik maken van computer-tailoring wordt aangeraden het 

volgende na te streven: 1) grotere en langdurige effecten, 2) meer gebruik van meer objectieve 

uitkomstmaten in studies gericht op gezonde voeding, en 3) meer gebruik van een controle groep die 

dezelfde informatie ontvangt, echter niet computer-tailored. 

 

In hoofdstuk 3 werd de ontwikkeling en evaluatie beschreven van de PRO-FIT interventie. In een 

gerandomiseerde gecontroleerde studie werden mensen met FH at random ingedeeld in een 

controle of interventie groep. In de interventie groep ontvingen deelnemers een leefstijlinterventie-

op-maat, bestaande uit een combinatie van web-based en computer-tailored leefstijladvies (PRO-

FIT*advies) en persoonlijke coaching door een leefstijlcoach met gebruik van Motivational 

Interviewing. Deelnemers in de controle groep ontvingen de zorg die zij normaal ontvingen en niet 

de interventie. De volgende biologische indicatoren van het risico op HVZ werden gemeten: 

systolische bloeddruk, glucose, body mass index, middelomtrek en lipiden (triglyceriden, 

totaal/LDL/HDL cholesterol). Secundaire uitkomsten waren leefstijlgedrag (roken, bewegen, voeding 

en therapietrouw) en psychologische correlaten en determinanten van leefstijlgedrag (kennis, 

attitude, risicoperceptie, sociale invloed, zelf-effectiviteit, cues to action, intentie en autonomie). 

Metingen van deze uitkomstmaten werden gepland aan het begin van de studie en na 3 en 12 

maanden. 

 

De effecten van de PRO-FIT interventie op leefstijlgedrag werden beschreven in hoofdstuk 4. Middels 

regressie analyses werden de verschillen tussen de interventie en controle groep na 12 maanden 

bekeken. In beide groepen werden geen significantie verschillen gezien in roken, bewegen, voeding 

(inname van verzadigde vetten en groente en fruit) en therapietrouw. Post-hoc analyses lieten een 

significante verlaging van de inname van verzadigde vetten zien bij vrouwen in de interventiegroep, 

in vergelijking met de controle groep (β=-1.03; CI -1.98- -0.03). Op basis van de resultaten kon 

worden geconcludeerd dat de PRO-FIT interventie niet superieur was ten opzichte van geen 

interventie op het gebied van verschillende leefstijldragingen bij mensen met FH.  

 

In hoofdstuk 5 werden de interventie effecten op biologische indicatoren van het risico op HVZ 

beschreven, namelijk systolische bloeddruk, glucose, body mass index, middelomtrek en lipiden 

triglyceriden, totaal/LDL/HDL cholesterol). Regressie analyses werden uitgevoerd om te zien of er na 

12 maanden verschillen waren tussen de interventie en controle groep. Er werden geen significante 



verschillen gevonden, LDL-C waarden waren gedaald in zowel de interventie als controle groep. Op 

basis van deze resultaten werd geconcludeerd dat de PRO-FIT interventie niet superieur was ten 

opzichte van geen interventie op het gebied van biologische indicatoren van het risico op HVZ bij 

mensen met FH. 

 

De procesevaluatie werd beschreven in hoofdstuk 6. Volgens een systematisch procesevaluatie plan 

werden de volgende uitkomsten gemeten met betrekking tot de PRO-FIT interventie: het bereik, de 

geleverde/ontvangen dosis en de mate waarin de interventie volgens Motivational Interviewing werd 

uitgevoerd (MI fidelity). Hierbij werd gebruik gemaakt van data afkomstig uit de wervingsdatabase, 

de PRO-FIT website en coaching logboeken. MI fidelity werd gemeten met behulp van de MI 

Treatment Integrity (MITI 3.1.1.) code. Daarnaast werden regressie analyses uitgevoerd om 

verschillen in leeftijd, geslacht en LDL-C waarden tussen deelnemers en niet-deelnemers en de 

associatie tussen de dosis van de interventie en veranderingen in LDL-C en leefstijlgedragingen te 

bekijken. Resultaten laten zien dat een representatieve proportie (34%) van de beoogde doelgroep is 

geworven binnen het PRO-FIT project; deelnemers verschilden niet van niet-deelnemers in leeftijd, 

geslacht en LDL-C waarden. Van alle deelnemers ontving 95% een PRO-FIT*advies account. Slechts 

49% logde in en rondde een van de vijf adviesmodules af. Bijna alle deelnemers ontvingen 

persoonlijke coaching en gemiddeld 4.2 telefoongesprekken. Geen van de persoonlijke coaching 

sessies bleek volgens MI uitgevoerd. De interventie bleek positief geassocieerd met LDL-C waarden 

en leefstijlgedragingen. Deze associatie was echter zwak en niet significant. Op basis van de 

resultaten werd geconcludeerd dat de implementatie van de PRO-FIT interventie in de praktijk 

haalbaar blijkt, vooral PRO-FIT*advies vanwege de hoge geleverde dosis. Echter, door het beperkte 

gebruik van PRO-FIT*advies maakt slechts de helft van de deelnemers optimaal gebruik van de PRO-

FIT interventie zoals gepland. 

 

In hoofdstuk 7 werd de kosteneffectiviteit en kostenutiliteit van de PRO-FIT interventie 

gerapporteerd. LDL-C waarden, kwaliteit van leven en de gemaakte kosten werden gemeten aan het 

begin van de studie en na 12 maanden. Kosteneffectiviteit analyses werden uitgevoerd vanuit het 

perspectief van de gezondheidszorg. Op basis van de resultaten kon worden geconcludeerd dat de 

PRO-FIT interventie niet kosteneffectief was in vergelijking met de gebruikelijke zorg bij mensen met 

FH. 

Hoofdstuk 8 omvatte een samenvattend hoofdstuk waarin de resultaten van het PRO-FIT project 

werden bediscussieerd vanuit verschillende perspectieven. Daarnaast werden in dit hoofdstuk 

aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot de ontwikkeling en evaluatie van toekomstige 



vergelijkbare interventies. Er werd geconcludeerd dat, ondanks een met theorie en bewijs 

onderbouwde aanpak dat zicht richtte op een hoog-risico populatie, leefstijlgedrag en biologische 

indicatoren van het risico op HVZ niet konden worden veranderd door een leefstijlinterventie-op-

maat bij mensen met FH. Deze resultaten zijn niet in overeenstemming met andere interventie 

studies gericht op andere hoog-risico populaties. Samenvattend kan worden gezegd dat zowel de 

onderschatte heterogeniteit van de steekproef en de onvolledige implementatie van de PRO-FIT 

interventie waarschijnlijk hebben bijgedragen aan het ontbreken van een interventie effect. Er kan 

worden bevestigd dat cholesterolverlagende statines de meest effectieve behandeling zijn ter 

reductie van LDL-C waarden bij mensen met FH. Echter het feit dat we geen effect hebben kunnen 

aantonen van een leefstijlinterventie-op-maat betekent niet dat het bevorderen van een gezonde 

leefstijl geen additioneel effect kan hebben. Een integrale aanpak om het risico op HVZ te verlagen 

zal de volgende chronologische stappen moeten bevatten: 1) de screening van mensen met FH, 2) 

het initiëren van een cholesterolverlagende behandeling, 3) het communiceren van het risico op HVZ 

en de contributie van (te veranderen) risicofactoren, 4) het optimaliseren van therapietrouw, en 5) 

het aanbieden van leefstijladvies-op-maat gericht op mensen met FH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


