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Samenvatting 

Wat mensen denken over en doen met hun risico op diabetes en hart‐ en ziekten; de rol van 

genetische risico informatie en het zelfconcept 

Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van medische screeningstechnologie worden mensen in 

toenemende mate geconfronteerd met nieuwe informatie over allerlei mogelijke 

gezondheidsrisico’s. Ook genetische informatie, gebaseerd op DNA tests of familiegeschiedenis, 

maakt deel uit van deze nieuwe informatie. Of en in welke mate mensen baat hebben van deze 

ontwikkelingen, hangt niet alleen af van de mogelijkheden om de gezondheidsrisico’s te controleren  

maar hangt ook van de wijze waarop mensen zichzelf zien in relatie tot genetische en andere risico’s 

(‘The Risky Self’). Mensen proberen hun gezondheidsrisico’s te begrijpen door nieuwe informatie 

over hun gezondheid te integreren in het bestaande mentale model dat zij hebben gevormd over het 

risico. Dit model bevat ideeën over de hoogte, aard en oorsprong, en controleerbaarheid van het 

risico. Het verwerken van gezondheidsinformatie wordt beïnvloedt door ideeën over wie men is als 

persoon: ‘het zelfconcept’. Hoe mensen over hun risico denken, heeft invloed op wat ze doen om het 

risico te verminderen. Aanbevelingen voor preventief gedrag worden eerder opgevolgd wanneer ze 

goed passen bij de ideeën over het risico. Met dit onderzoeksproject werd geprobeerd meer inzicht 

te krijgen in hoe mensen hun risico op diabetes en hart‐ en vaatziekten (HVZ) ervaren en er mee 

omgaan.  

De gegevens voor het onderzoek werden verzameld uit drie verschillende datasets van 

gezonde personen met een verhoogd risico op diabetes en/of HVZ. Dataset 1 bestond uit 81 

personen die recent met behulp van een DNA test gediagnosticeerd waren voor Familiaire 

Hypercholesterolemie (een erfelijke aandoening die geassocieerd is met een verhoogd risico op HVZ). 

Dataset 2 (50 personen) werd geworven onder personen met een verhoogd risico op HVZ vastgesteld 

in een interventie studie in verschillende huisartsenpraktijken. Dataset 3 (255 personen) werd 

geworven uit personen die vijf jaar eerder hadden deelgenomen in een screeningsprogramma, 

gericht op de identificatie van personen met ongediagnosticeerde diabetes. Deze deelnemers bleken 

destijds geen diabetes te hebben maar hadden wel een verhoogd risico op T2D (en HVZ).  

 

In Hoofdstuk 2 wordt de relatie tussen risicofactoren, ideeën over oorzaken van diabetes en HVZ en 

het ervaren risico beschreven van personen met een verhoogd risico op diabetes en HVZ (dataset 3). 

In het algemeen waren de deelnemers beter op de hoogte van de oorzaken van HVZ dan van 

diabetes. Zelfgerapporteerde risicofactoren werden slechts gedeeltelijk vertaald in een hoger 

ervaren risico. Het ervaren risico op diabetes (respectievelijk HVZ) hing samen met het hebben van 

een familiegeschiedenis van diabetes (HVZ). Andere leefstijlgerelateerde risicofactoren zoals het 

hebben van overgewicht (een belangrijke risicofactor voor diabetes) en roken (een belangrijke 



risicofactor voor HVZ) werden doorgaans niet geassocieerd met een verhoogd risico. Echter, mensen 

met overgewicht die zich realiseerden dat overgewicht een oorzaak kan zijn van diabetes schatten 

hun risico wel hoger in. Het zelfde geldt voor rokers; zij schatten hun risico op HVZ hoger wanneer ze 

zich er bewust van waren dat roker een oorzaak kan zijn van HVZ.  

 

In Hoofdstuk 3 wordt het mentale model voor het risico op HVZ bij mensen met een genetische 

aanleg voor HVZ (dataset 2) beschreven. De deelnemers noemen als mogelijk oorzaak voor het 

ontstaan van HVZ zowel genetische als leefstijl factoren (roken, te weinig bewegen, ongezonde 

voeding). Een gezonde leefstijl beschouwden ze als iets minder effectief in het verlagen van het eigen 

risico dan het trouw gebruiken van medicijnen. In het algemeen, leken de deelnemers hun risico op 

HVZ te onderschatten. De zelfgerapporteerde medicijntrouw was nagenoeg optimaal. Ook was het 

aantal rokers aanzienlijk lager dan in de algemene bevolking. Echter, minder dan de helft van de 

deelnemers gaf aan een gezonde leefstijl te hebben aangenomen. Opvallend was dat het hebben van 

een positieve familiegeschiedenis samenhing met het onderhouden van een gezonde leefstijl. Dat wil 

zeggen dat mensen met meerdere eerstegraads familieleden met HVZ vaker een gezonde leefstijl 

rapporteerden dan mensen zonder of slechts één aangedaan familielid . 

 

In Hoofdstuk 4 wordt het mentale model voor het risico op HVZ en het preventief gedrag van 

mensen met een door DNA‐test aangetoonde genetische gevoeligheid voor HVZ (dataset 1) 

vergeleken met mensen met een vergelijkbaar risico op HVZ maar zonder aangetoonde genetische 

aanleg (dataset 2). Bij de mensen met een aangetoonde genetische gevoeligheid was het ervaren 

risico hoger, werden genetische factoren vaker als belangrijke oorzaken van HVZ aangewezen, en 

was het vertrouwen in de effectiviteit van medicijnen groter dan in de groep zonder aangetoonde 

gevoeligheid. Deze verschillen werden nagenoeg volledig verklaard door verschillen in het aantal 

eerstegraads familieleden met HVZ. Er werden geen verschillen gevonden in leefstijl attributies, 

ervaren effectiviteit van leefstijl en in preventief gedrag.  

 

In Hoofdstuk 5 wordt een experimentele studie beschreven waarin de hypothese getest werd dat 

een fatalistische reactie op risico informatie (het idee dat er weinig gedaan kan worden om het risico 

te veranderen) afhangt van het soort risico informatie en van iemands zelfconcept (‘Self‐

Malleability’). Verondersteld werd dat informatie op basis van een DNA‐test meer fatalisme opwekt 

dan informatie gebaseerd op familiegeschiedenis of niet‐genetische informatie. Daarbij werd 

verondersteld dat mensen die denken zichzelf te kunnen veranderen minder fatalistisch op de 

informatie reageren dan mensen die zichzelf minder daartoe in staat achten. De hypotheses werden 
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getest met behulp van drie verschillende scenario’s (vignetten) waarbij deelnemers zich moesten 

voorstellen dat ze geïnformeerd werden over een verhoogd risico op HVZ. In Scenario 1 was het 

risico gebaseerd op een DNA‐testuitslag, familiegeschiedenis en verhoogd cholesterol, in Scenario 2 

was het risico alleen gebaseerd op familiegeschiedenis en verhoogd cholesterol, en in Scenario 3 was 

het alleen gebaseerd op verhoogd cholesterol.  Zoals verwacht leidde Scenario 1 (DNA informatie) tot 

de minste ervaren controle over het HVZ risico. De mensen die zichzelf als meer veranderbaar 

beschouwden, ervoeren meer controle in alle drie de scenario’s.  

 

Hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten van een studie naar de invloed van familiegeschiedenis en ‘zelf 

veranderbaarheid’ (‘Self‐Malleability’ ) op ideeën over controle van het diabetes risico en op 

preventief gedrag bij personen met een verhoogd risico op diabetes (dataset 3). Familiegeschiedenis 

was positief geassocieerd met het zelfgerapporteerde preventieve gedrag (gezond voedingspatroon 

en voldoende beweging), maar was niet geassocieerd met de ervaren controle van het diabetes risico 

of de ervaren effectiviteit van het preventieve gedrag. Meer ‘zelf veranderbaarheid’ was wel 

geassocieerd met een grotere ervaren controle.  

 
In Hoofdstuk 7 wordt het gebruik van familiegeschiedenis als een instrument  voor de preventie van 

veel voorkomende chronische ziekten (diabetes, HVZ en verschillende vormen van kanker) 

besproken. Uit eerdere studies blijkt voldoende bewijs dat gedetailleerde familiegeschiedenis 

informatie, in samenhang met andere persoonlijke risicofactoren, zoals overgewicht, gebruikt kan 

worden als een eenvoudige, gemakkelijk toe te passen en kosteneffectief instrument om het 

persoonlijke risico op ziekte(n) te bepalen. Daarnaast zou familiegeschiedenis informatie gebruikt 

kunnen worden om de gezondheidsinformatie te individualiseren. Dat kan effectiever zijn om 

mensen te motiveren een gezonde leefstijl aan te nemen dan algemene gezondheidsinformatie. 

Persoonlijke informatie zou zo moeten worden geformuleerd dat het goed aansluit bij het reeds 

bestaande mentale model van het risico van het betreffende individu. Op deze manier kunnen 

onjuiste overtuigingen gecorrigeerd worden, kennisleemtes worden aangevuld en het vertrouwen 

van mensen om hun gedrag te kunnen veranderen worden versterkt. Het bewijs voor de effectiviteit 

van het gebruik van persoonlijke informatie en uitleg over familiegeschiedenis voor ziektepreventie, 

met name voor het stimuleren van gedragsverandering, is echter nog beperkt.  

 

In het laatste hoofdstuk van dit proefschrift worden de belangrijkste resultaten besproken en 

gepresenteerd in een theoretisch kader. Een belangrijke conclusie die uit dit onderzoek getrokken 

kan worden is dat genetische risico‐informatie niet lijkt te leiden tot fatalistische reacties of tot een 

vermindering van het vertrouwen in de effectiviteit van preventief gedrag. De resultaten bevestigen 
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ook dat het hebben van een positieve familiegeschiedenis van diabetes en/of HVZ het ervaren risico 

op deze ziekten verhoogt en bovendien de motivatie voor een gezonde leefstijl vergroot. Er zijn geen 

aanwijzingen gevonden dat (bevestigende) DNA informatie, als aanvulling op een positieve 

familiegeschiedenis, effect heeft op ideeën over het risico of op gedrag. Naast familiegeschiedenis 

hebben ideeën over oorzaken van de ziekte invloed op het ervaren risico.  Het zelfconcept, zoals 

gemeten met ‘zelf veranderbaarheid’, lijkt een beperkte rol te spelen in het verklaren van het gevoel 

van controle van het ziekte risico. Er zijn meer studies nodig om de impact van 

gezondheidsinformatie beter te begrijpen. Een deel van de studie bevindingen kunnen echter reeds 

gebruikt worden bij de ontwikkeling van persoonlijke risico informatie.  

 

 


