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Inleiding 
 

Cijfers en Risicofactoren 

 

In Nederland zijn hart- en vaatziekten (HVZ) zowel bij mannen als vrouwen de 

tweede grootste oorzaak van sterfte. Van de 147.134 personen die in 2015 in Nederland 

stierven, overleed 26,7% aan HVZ. Bij mannen stierf 26,1% aan HVZ en bij vrouwen 

27,3%.(1)
 
In de periode van 1980 tot 2015 is een dalende trend waarneembaar in sterfte aan 

HVZ. Verwacht wordt dat de prevalentie van HVZ de komende jaren zal toenemen als gevolg 

van vergrijzing. (2) 
 

Naast de niet beïnvloedbare factoren zoals leeftijd, geslacht en familiare belasting, 

bestaan er een aantal beïnvloedbare factoren die in verband staan met het risico op HVZ. 

Deze beïnvloedbare factoren zijn roken, hypercholesterolemie, hypertensie, overgewicht, 

fysieke inspanning, voeding, psychosociale factoren, diabetes mellitus (DM) en 

alcoholconsumptie.(3)(4) Uit de INTERHEART studie bleek dat deze factoren samen 

bijdragen aan 90% procent van de Population-Attributable Risk voor een myocardinfarct.  

Ook in Nederland komen deze beïnvloedbare factoren voor. Gemiddeld heeft 31,4% 

van de Nederlanders tussen de 30 en 70 jaar hypertensie (bloeddruk ≥140/90 mmHg).(5) 

Hypercholesterolemie (totaal cholesterol >6,5mmol/l) komt gemiddeld bij 23,2% van de 

Nederlanders in deze leeftijdsklasse voor.(6) Ruim de helft van de Nederlanders boven de 20 

jaar heeft overgewicht (Body Mass Index (BMI)>25 kg/m
2
)(7) en ruim een kwart van de 

Nederlanders boven de 18 jaar rookt.(8) 
 

HVZ zijn aandoeningen die kunnen leiden tot een hoge morbiditeit en mortaliteit. Dit 

onderschrijft het belang van een adequate preventie van HVZ en behandeling van 

risicofactoren. Daarnaast bestaat er een maatschappelijk belang, gezien de hoge kosten voor 

de zorg rondom HVZ. In 2011 bedroegen de totale kosten van de zorg aan patiënten met 

HVZ 8,3 miljard euro. Dit is 9,2% van de totale kosten aan de Nederlandse gezondheidszorg. 

Van deze kosten ging het grootste deel naar medisch specialistische zorg en ouderenzorg. 

Minder dan 4% werd besteed aan eerstelijnszorg.(9)  

De cijfers over HVZ en over de zorg rondom deze aandoeningen tonen het belang aan 

van preventieve maatregelen en adequate behandeling van risicofactoren, zowel voor de 

patiënt als voor de maatschappij.  
 

Ontwikkeling van preventieve zorg voor HVZ 

 

Ondanks het geringe percentage zorguitgaven voor HVZ in eerste lijn, speelt de eerste 

lijn een grote rol in deze zorg. Meer kennis over het belang van preventie van HVZ heeft in 

de afgelopen jaren geleid tot het opstellen van meerdere richtlijnen. Initieel waren dit 

richtlijnen met een unifactoriële aanpak gericht op de behandeling van hypertensie en 

hypercholesterolemie.(10,11) In de daarop volgende jaren is dit ontwikkeld tot een 

geïntegreerde richtlijn cardiovasculair risicomanagement (CVRM), geschreven door het 

Centraal BegeleidingsOrgaan (CBO) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). In 

de huidige richtlijn wordt CVRM gedefinieerd als de diagnostiek, behandeling en follow-up 

van risicofactoren voor HVZ bij patiënten met een verhoogd risico op een eerste of nieuwe 

manifestaties van HVZ. De preventie van HVZ wordt hierbij nagestreefd door een integrale 

aanpak van alle risicofactoren. De eerste richtlijn voor CVRM verscheen in 2006 (12) en is in 

2012 voor het laatst herzien, wat heeft geresulteerd in de huidige richtlijn.(13)  

De huisartsgeneeskunde is het specialisme dat zich al jaren bezighoudt met het 

uitvoeren van het CRVM. In 2012 presenteerde de Twentse Huisartsen Onderneming Oost 



 

Nederland (THOON) het meest recente CVRM protocol. Dit protocol, gebaseerd op de laatst 

gepubliceerde versie van de CVRM richtlijn van het NHG, biedt medisch inhoudelijke 

informatie en een protocol voor het uitvoeren van het CVRM in de bij THOON aangesloten 

huisartsenpraktijken.(14)  

De zogeheten CVRM zorgstraat is een vorm van ketenzorg. Hierbij werken 

zorgverleners uit verschillende disciplines nauw samen met als doel de zorg voor de patiënt 

makkelijker en beter te maken. Bij de huisartsenpraktijken aangesloten bij THOON wordt het 

CVRM sinds 2015 hoofdzakelijk uitgevoerd door praktijkondersteuners somatiek of 

praktijkverpleegkundigen. Verpleegkundigen en doktersassistenten kunnen hiervoor een 20 

maanden durende opleiding volgen waarna ze bevoegd zijn om somatische ketenzorg uit te 

voeren. Hierbij dienen zij op specifieke momenten ondersteuning van de huisarts te vragen. 

Uit een onderzoek bij zes gezondheidscentra in Limburg bleek dat patiënten grotere of gelijke 

verbeteringen van bloeddruk, cholesterol, BMI en rookgedrag hadden wanneer de follow-up 

werd gedaan door praktijkondersteuners in plaats van de huisarts.(15)  

De preventie van HVZ is in de afgelopen jaren van een unifactoriële aanpak 

uitgegroeid naar een multifactoriële én multidisciplinaire aanpak, uitgevoerd door 

praktijkverpleegkundigen of praktijkondersteuners somatiek, met de huisarts als 

hoofdverantwoordelijke. De heersende visie op CVRM is ‘hoe lager de risicofactoren, des te 

lager het absolute risico op HVZ’. 

 

De risicoschatting 

 

De hoeksteen van de huidige CVRM zorgstraat is de SCORE (Systematic COronary 

Risk Evaluation) risicotabel (bijlage 1). Deze is ontstaan uit een analyse van een grote 

database met prospectieve studies met gegevens van 200.000 Europeanen.(16) De meest 

recente risicotabel die hieruit is ontwikkeld, doet een uitspraak over de 10-jaarskans op ziekte 

of sterfte door HVZ voor patiënten zonder HVZ. De grootste aanpassing die in de huidige 

richtlijn ten opzichte van de richtlijn uit 2006 is gemaakt, is deze risicoschatting. Waar 

tegenwoordig het risico op ziekte of sterfte door HVZ wordt bepaald, werd voorheen alleen 

een inschatting gemaakt van het risico op sterfte aan HVZ. Hierdoor is de indeling van 

risicogroepen enigszins veranderd. 

Voor de risicobepaling worden de factoren geslacht, leeftijd, rookstatus, systolische 

bloeddruk (SBD) en totaal cholesterol/HDL-cholesterol ratio gecombineerd. Het risico dat 

hieruit voortkomt, wordt gedefinieerd als laag (<10%), gemiddeld (10-20%) of hoog (>20%). 

De uitkomst van deze risicoanalyse is de basis voor het al dan niet instellen van een 

(medicamenteuze) behandeling. In de groep met een risico van 10-20% wordt een aantal 

aanvullende risicofactoren meegewogen in deze keuze, namelijk lichamelijke activiteit, BMI, 

estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR) en het al dan niet hebben van eerstegraads 

familieleden met premature HVZ. Tevens kan de risicotabel gebruikt worden om te patiënt de 

verandering in hoogte van het risico te tonen wanneer een of meerdere factoren uit de tabel in 

gunstige of ongunstige zin veranderen. De tabel is niet bruikbaar voor patiënten die reeds 

HVZ hebben. Zij hebben per definitie een hoog risico. Patiënten die DM hebben, komen ook 

niet in aanmerking voor de CVRM zorgstraat. De cardiovasculaire zorg voor deze patiënten 

valt in de DM zorgstraat. 

De richtlijn adviseert risicopatiënten minimaal één keer per jaar te controleren. Hierbij 

worden verschillende lichamelijke en biochemische parameters gecontroleerd en worden 

klachten van de patiënt in kaart gebracht. De eventueel ingestelde behandeling wordt 

geëvalueerd en indien nodig wordt voorlichting gegeven en worden aanpassingen gedaan in 

medicamenteuze en niet-medicamenteuze therapie. 



 

Terwijl het CVRM zich tegenwoordig richt op een breed scala aan risicofactoren voor 

HVZ, leveren de bloeddruk en het cholesterol nog steeds een grote bijdrage aan het risico op 

HVZ. Daarom spelen ze een belangrijke rol in de follow-up en behandeling van patiënten met 

(een verhoogd risico op) HVZ. De bekende risicofactoren kunnen hun invloed uitoefenen 

door een direct effect op het ontstaan van HVZ, maar vaak ook door een indirect effect via de 

beïnvloeding van de bloeddruk of het cholesterol.  

Kortom, het verlagen van de bloeddruk en het cholesterol is een belangrijk doel van 

het CVRM. Een analyse van deze twee factoren geeft daarom een beeld over de effectiviteit 

van de CVRM zorgstraat. 

 

Hypertensie en hyperlipidemie 

 

Hypertensie 
 

De World Health Organisation (WHO) definieert hypertensie als een SBD van >140 

mmHg en/of een diastolische bloeddruk (DBD) van >90 mmHg. Daarnaast worden personen 

die bloeddrukverlagende middelen gebruiken, beschouwd als hypertensief. De meest 

voorkomende vorm van hypertensie (90-95%) is primaire hypertensie, ook wel essentiële 

hypertensie genoemd. In tegenstelling tot secundaire hypertensie is bij deze vorm de oorzaak 

van de hypertensie onbekend. Wel is een aantal factoren sterk geassocieerd met de 

ontwikkeling van hypertensie. Onafhankelijke factoren die bijdragen aan de ontwikkeling 

ervan zijn leeftijd (17) familiaire belasting (18) , etniciteit (19), DM en hyperlipidemie (20). 

Beïnvloedbare factoren zijn obesitas(20), excessieve alcoholconsumptie (21), een zoutrijk 

dieet (22) en een gebrek aan fysieke activiteit.(23)  

 

Hyperlipidemie 
 

Het lipidenprofiel wordt in praktijk in kaart gebracht door de bepaling van het totale 

cholesterol, HDL-cholesterol en triglyceriden. Hieruit kan de waarde van het LDL-

cholesterol berekend worden. Het HDL-cholesterol is omgekeerd geassocieerd met het risico 

op coronaire hartziekten. Een analyse van data van de Framingham Heart Study toonde dat 

het risico op coronaire hartziekte met 25% steeg bij iedere 0,13 mmol/l daling van het HDL-

cholesterol onder mediane waarde voor mannen en vrouwen.(24) HDL-cholesterol wordt 

gezien als een onafhankelijke beschermende factor voor coronaire hartziekten, maar een 

causaal verband is nooit aangetoond. Het risico is onafhankelijk van het risico dat 

bijgedragen wordt door het LDL-cholesterol.(25) Een verhoging van het totaal cholesterol en 

LDL-cholesterol is geassocieerd met een hoger risico op coronaire hartziekten.(26) Het risico 

op HVZ is het sterkst verhoogd bij een combinatie van een laag HDL cholesterol met een 

hoog totaal cholesterol, een hoog LDL-cholesterol en een hoge triglyceridenconcentratie.(27) 

Ondanks de bijdrage van het HDL-cholesterol en triglyceriden aan het cardiovasculaire 

risico, bestaat er nog weinig bewijs voor een positief effect van verlaging van triglyceriden en 

verhogen van het HDL-cholesterol op het risico op HVZ. Daarom richt de behandeling van 

het cholesterol zich hoofdzakelijk op het LDL-cholesterol. 

Ook hypercholesterolemie kent een primaire en secundaire variant, waarbij de 

primaire variant familiaire hyperlipidemieën (FH) zijn en de secundaire variant wordt 

veroorzaakt door andere factoren. Factoren die samenhangen met het cholesterol zijn 

beïnvloedbare factoren zoals obesitas (28), excessief alcoholgebruik (29,30), roken(31) en 

medicatiegebruik, waaronder diuretica en Beta-blokkers (32). Niet- of nauwelijks 

beïnvloedbare factoren zijn DM type 2 (33) , cholestatische leverziektes (34), het nefrotisch 



 

syndroom (35)(36), chronisch nierfalen (36) en hypothyreoïdie (37). Er kan ook sprake zijn 

van een combinatie van FH en secundaire hypercholesterolemie. 

 

Therapie 

 

In de CVRM zorgstraat zijn een aantal medicamenteuze en niet-medicamenteuze 

therapieën opgenomen. Het doel van deze therapieën is het verlagen van het risico op HVZ 

en veel therapieën streven hiernaar door een verlaging van de bloeddruk en het cholesterol. 

 

Niet-medicamenteuze therapie 
 

Een belangrijk onderdeel van de richtlijn CVRM zijn de leefstijladviezen die gegeven 

worden aan patiënten met modificeerbare risicofactoren. Voor patiënten met een 10-jaars 

risico van <10% en voor patiënten met een 10-jaars risico van 10-20% zonder additionele 

risicofactoren is dit de enige therapie. Voor de andere risicopatiënten wordt de niet-

medicamenteuze gecombineerd met een medicamenteuze therapie. 

Fysieke inspanning. Het beweegadvies houdt in dat men bij voorkeur 5 dagen per 

week 30 minuten matig intensieve inspanning levert. Dit advies is gebaseerd op de 

Nederlandse Norm Gezond Bewegen en heeft niet alleen direct maar ook indirect een positief 

effect op het risico op HVZ door het verlagen van de bloeddruk en het cholesterol. Vele 

studies hebben het effect van fysieke inspanning op de bloeddruk aangetoond. In 2002 

concludeerde Whelton et al. in een meta-analyse van 2419 normotensieve en hypertensieve 

personen van 21-79 jaar dat aerobe inspanning resulteert in een significante reductie van de 

SBD van 3.84 mmHg en DBD van 2.58 mmHg. De afname was onafhankelijk van 

hypertensieve status, BMI en frequentie of intensiteit van de inspanning.(38) Ook het effect 

van inspanning op het cholesterol is aangetoond bij zowel inspanningen met een hoge als lage 

intensiteit bij verschillende leeftijdsgroepen.(39,40) Het ging hierbij om een stijging van het 

HDL cholesterol en een daling van het LDL cholesterol. Dit effect lijkt onafhankelijk te zijn 

van gewichtsreductie als gevolg van fysieke inspanning. 

Voedingsadvies. Het voedingsadvies dat gebruikt wordt in het CVRM is gebaseerd op 

de Richtlijn Gezonde Voeding 2015 van de Gezondheidsraad.(41) Hierin worden adviezen 

gegeven waarmee het risico op de meest voorkomende chronische ziektes in Nederland kan 

worden verlaagd. Dit betreft ook cardiovasculaire aandoeningen, namelijk coronaire 

hartziekten, beroerte en hartfalen. Daarnaast heeft de commissie gekeken het effect van 

voeding op risicofactoren waarvoor de causale relatie met ten minste een van deze chronische 

ziekten is aangetoond. Dit betreft SBD, LDL-cholesterol en lichaamsgewicht. De voor het 

CVRM relevante adviezen houden in dat men 10% energieprocent minder verzadigd vet en 

1% energieprocent minder transvet consumeert voor de verlaging van het LDL-cholesterol en 

triglyceriden en verhoging van het HDL-cholesterol respectievelijk. Twee porties vette vis 

per week ter verlaging van het risico op HVZ. En 150-200 gram groente en 200 gram fruit 

per dag en een maximum consumptie van 6 gram zout per dag zorgen voor een verlaging van 

de bloeddruk. 

Alcoholconsumptie. Voor vrouwen geldt een maximum van 1 à 2 glazen per dag, voor 

mannen 3 à 4 glazen per dag. Een hogere consumptie van alcohol is geassocieerd met een 

hoger risico op hypertensie.(42)  

Gewichtsreductie. Met behulp van de beweeg- en voedingsadviezen wordt getracht 

een optimaal gewicht te bereiken. Een BMI van <25 kg/m
2
 bij personen tot 70 jaar en een 

BMI van 25 tot 30 kg/m
2
 bij personen van 70 jaar en ouder wordt beschouwd als optimaal. 

Gewichtsreductie is effectief gebleken voor een significante afname van het totaal cholesterol 

en LDL-cholesterol en toename van het HDL-cholesterol.(43) Ook kan met gewichtsreductie 



 

de bloeddruk effectief worden verlaagd, zelf wanneer het gaat om een 5-10% reductie van het 

gewicht.(44)  

Roken. Niet roken wordt sterk aangeraden en gestimuleerd. Voor het stoppen met 

roken is een aparte richtlijn geschreven waarin de verschillende methodes om te stoppen met 

roken worden uitgelegd. Stoppen met roken zorgt voor een stijging van het HDL-

cholesterol.(45) Onderzoek naar de korte termijn effecten van stoppen met roken op de 

bloeddruk laten een significante daling van 3,5 (±1,1) mmHg in SBD en 1,9 (±0,7) mmHg in 

DBD zien.(46)  

 

Voorlichting, verwijzing en motivational interviewing 

Alle niet-medicamenteuze therapieën in het CVRM betreffen leefstijlveranderingen. 

Het bewerkstelligen van een leefstijlverandering vergt inspanning van de patiënt en 

hulpverlener. Om de kans op slagen van een leefstijlverandering te vergroten, is het van 

belang dat de patiënt voldoende gemotiveerd is en voldoende vertrouwen heeft in zijn eigen 

capaciteiten om de verandering te bewerkstelligen. Een bekende methode die wordt toegepast 

om dit te bereiken is motivational interviewing. Dit is een persoonsgerichte gespreksstijl 

waarbij een gedragsverandering wordt gestimuleerd door in te spelen op ambivalente 

gedachtes van de patiënt over de gedragsverandering. Tijdens hun opleiding worden 

praktijkondersteuners somatiek en praktijkverpleegkundigen getraind in het uitvoeren van 

motivational interviewing. De toepassing van motivational interviewing is effectief gebleken 

voor het stoppen met roken.(47) Voor het effect op andere leefstijlveranderingen gericht op 

het verlagen van het cardiovasculaire risico bestaat nog onvoldoende bewijs.(48)  

Om de kennis van de patiënt over de aspecten van het CVRM te vergroten zijn 

verschillende informatiefolders ontworpen. Naast de mondelinge voorlichting die door de 

zorgverlener wordt gegeven, kan de patiënt deze folders ontvangen. 

Wanneer meer intensieve of gespecialiseerde begeleiding op het gebied van 

leefstijlverandering gewenst is, kunnen patiënten verwezen worden naar fysiotherapeuten, 

diëtisten, gedragstherapeuten, stoppen-met-roken programma’s, cursussen van de thuiszorg of 

zelfhulpgroepen. 

 

Medicamenteuze therapie 
 

Bij de medicamenteuze behandeling van hypertensie wordt gebruik gemaakt van vier 

groepen medicamenten: thiazidediuretica, Angiotensine Converting Enzyme (ACE) 

remmers/Angiotensine Receptor Blokkers (ARB), calciumantagonisten en Beta-blokkers. Uit 

onderzoek is gebleken dat alle groepen effectief zijn in het verlagen van de bloeddruk 

(49)(50) en het verlagen van het risico op HVZ (51). Desalniettemin bestaan er verschillen in 

bijwerkingen en effect bij verschillende patiëntengroepen. Uit analyse van de effectiviteit en 

bijwerkingen bij verschillende patiëntengroepen is in de CVRM richtlijn een schema 

ontwikkeld met een stappenplan voor de standaard behandeling van hypertensie en de 

medicatievoorkeuren bij verschillende specifieke patiëntengroepen. (Tabel 1 en 2). Het doel 

van de medicamenteuze behandeling is het bereiken van een bloeddruk onder de 

streefwaarde. Dit is een SBD <140 mmHg en een DBD <90 mmHg. Voor tachtig plussers is 

de streefwaarde voor de SBD <150 mmHg. 

Statines zijn het middel van eerste keus waarmee het cholesterol effectief en veilig 

worden verlaagd.(26) Deze middelen bereiken dit effect door het verlagen van het LDL-

cholesterol. Dit effect is niet alleen in studieverband maar ook in de praktijk aangetoond.(52) 

Andere cholesterolverlagende middelen bleken samen te hangen met een verhoogde 

mortaliteit.(53-55) Op basis van effectiviteit en kosten effectiviteit is ook voor de 



 

statinetherapie een stappenplan ontwikkeld.(Tabel 3) De streefwaarde voor het LDL-

cholesterol is <2,5 mmol/l. 

 

 

Stap 1 Thiazidediureticum of calciumantagonist 

Stap 2 Voeg ACE-remmer (bij kriebelhoest ARB) toe, bij voorkeur in combinatietablet 

Stap 3 Combineer thiazidediureticum, ACE-remmer (bij kriebelhoest ARB) en 

calciumantagonist 

Stap 4 Overweeg therapieresistente hypertensie 
Tabel 1. Stappenplan bij de behandeling van ongecompliceerde essentiële hypertensie bij niet-negroïde 

patiënten, ouder dan 50 jaar. 

 

Kenmerken of conditie Voorkeursmedicatie (separaat of in combinatie) 

Jonge leeftijd (<50 jaar) 1. ACE-remmer (bij kriebelhoest ARB) 

2. Toevoegen bètablokker (als verdragen) 

3. Toevoegen diureticum of calciumantagonist 

Oudere leeftijd (>70 jaar) Diureticum, calciumantagonist en/of ACE-remmer (bij 

kriebelhoest ARB). Keuze of basis van co-morbiditeit 

en comedicatie. 

Chronisch, stabiel hartfalen 1. ACE-remmer (bij kriebelhoest ARB) 

2. Toevoegen diureticum 

3. Toevoegen bètablokker 

Chronische nierschade 

(inclusief microalbuminurie) 

1. Thiazidediureticum 

2. Toevoegen ACE-remmer (bij kriebelhoest 

ARB) 

3. Toevoegen calciumantagonist 

DM (zonder microalbuminurie) 1. Thiazidediureticum 

2. Toevoegen ACE-remmer (bij kriebelhoest 

ARB) 

3. Toevoegen calciumantagonist 

Atriumfibrilleren Bètablokker 

Astma/COPD Diureticum 

Negroïde afkomst 1. Calciumantagonist of diureticum 

2. Calciumantagonist én diureticum 
Tabel 2. Voorkeursmedicatie bij diverse specifieke kenmerken of condities 

 

Stap 1 Start met simvastatine 40mg/d (of lager indien geringe LDL-verhoging) 

Stap 2 Switch naar atorvastatine 20 of 40 mg/d of rosuvastatine 10 of 20 mg/d (dosering 

afhankelijk van de LDL-verhoging) 

Stap 3 Verhoog dosering atorvastatine tot maximaal 80 mg/d of rosuvastatine tot 

maximaal 40 mg/d 

Stap 4 Bij niet bereiken van LDL-streefwaarde. 
Tabel 3. Stappenplan statinetherapie. Elke volgende stap is van toepassing indien de streefwaarde niet wordt bereikt. 

 

Van richtlijn naar praktijk 

 

Ondanks het grote aantal studies naar de behandeling en preventie van HVZ zijn er 

huisartsen, aangesloten bij THOON, die twijfels hebben over het nut van de zogenoemde 

CVRM zorgstraat in hun praktijk. In de literatuur is beschreven dat deze twijfels bij meer 

huisartsen voorkomen. Een oorzaak hiervan is het gebrek aan wetenschappelijk bewijs over 



 

de effecten van CVRM (56) en de publicatie van onderzoeken die aantonen dat onderdelen 

van de CVRM richtlijn niet tot betere resultaten leiden. Zo toonde een Deense Randomised 

Controlled Trial (RCT) uit 2014 aan dat het promoten en begeleiden van leefstijlinterventies 

voor het verlagen van ischemische hartziekten, in de praktijk geen verbetering van resultaten 

oplevert.(57)  

Er is een verschil in effect van de medicamenteuze en niet-medicamenteuze 

behandeling van hypercholesterolemie en de hypertensie in studieverband en de praktijk. Een 

van de oorzaken hiervan is dat de behandeling die gegeven wordt vaak niet even optimaal is 

als de behandeling in studieverband. Oftewel, het bestaan van een richtlijn blijkt vaak geen 

garantie te zijn voor een goede uitvoering ervan. Uit een studie in 2005, uitgevoerd bij 

huisartsen in Nederland, bleek dat 29% van de nieuwe hypertensie patiënten en 43% van de 

nieuwe hypercholesterolemie patiënten die volgens de destijds geldende richtlijn in 

aanmerking kwamen voor medicamenteuze behandeling deze niet ontvingen.(58) Ook is 

bekend dat de therapietrouw van patiënten bij de medicamenteuze behandeling van 

hypertensie en hypercholesterolemie laag is.(59-61) En een studie uit 2012 die de kwaliteit 

van het CVRM analyseerde in meerdere Europese landen, concludeerde dat in Nederland 

slechts 28,1% van de patiënten met HVZ een SBD binnen de streefwaarde had. Voor DBD 

was dit 81,0% en voor het LDL cholesterol 43%. Het percentage patiënten met een goed 

gereguleerde SBD in Nederland was significant lager dan het gemiddelde van de onderzochte 

landen. Ook waren er verschillen waarneembaar binnen de landen.(62)  

Het succes van een richtlijn wordt bepaald door verschillende factoren waaronder de 

praktische uitvoerbaarheid van een richtlijn, de vergoeding die beschikbaar is voor de 

uitvoering van de richtlijn, de kennis en kwaliteiten van de zorgverlener en de opvatting van 

de hulpverlener over de richtlijn.(63,64) Een kwalitatieve studie, uitgevoerd onder huisartsen 

in Nederland, liet zien dat deze ook bij het CVRM een rol spelen.(65) Ook een kwantitatieve 

studie uit Nederland toont aan dat eigenschappen van de hulpverlener een rol spelen. Zo 

bleek dat praktijkverpleegkundigen zich beter aan de richtlijnen hielden dan huisartsen. 46% 

van de patiënten die onder behandeling van de praktijkverpleegkundige waren, ontvingen 

leefstijladviezen tegenover 13% van de patiënten die behandeld werden door de huisarts.(66)  

De behandeling van risicofactoren is effectief gebleken voor de preventie van HVZ, 

maar het bewijs voor het effect van de huidige CVRM zorgstraat ontbreekt. De literatuur 

beschrijft een discrepantie tussen het effect van de behandeling van hypertensie en 

hypercholesterolemie in studieverband en in verschillende praktijksituaties. Dit werpt de 

vraag op in hoeverre de twijfels van de huisartsenpraktijken aangesloten bij THOON over het 

nut van de CVRM zorgstraat terecht zijn.  

Het doel van deze studie is helderheid verschaffen over het effect van de CVRM 

zorgstraat op de bloeddruk en het cholesterol van patiënten die geïncludeerd zijn in deze 

zorgstraat. Dit effect zal worden bestudeerd over meerdere jaren. Daarnaast zal van een aantal 

baselinefactoren worden onderzocht of zij dit effect beïnvloeden en zal onderzocht worden in 

hoeverre de in de CVRM richtlijn gestelde streefwaarden voor de SBD en het LDL-

cholesterol bereikt worden.  Het onderzoek zal inzicht geven in het verloop van de waarden 

in de tijd en kan een wetenschappelijke onderbouwing bieden voor de discussie over het nut 

en functioneren van de CVRM zorgstraat en de vraag of het al dan niet aangepast moet 

worden. Het kan leiden tot gerichte aanknopingspunten waarmee de zorg voor patiënten met 

(het risico op) HVZ kan worden verbeterd. 

 

Vraagstelling 
 

De onderzoeksvragen zijn als volgt geformuleerd. 



 

Hoofdvraag 1. Wat is het effect van de CVRM zorgstraat op de SBD, DBD, het LDL-, HDL- 

en totaal cholesterol en de triglyceriden vanaf het moment van inclusie in de zorgstraat 

gedurende vijf jaar follow-up? 

Deelvraag 1. Wat is de invloed van verschillende baselinefactoren op de grootte van het 

verschil tussen de verschillende metingen? 

Hoofdvraag 2. Welke proportie van de patiënten in de CVRM zorgstraat behaalden per 

kalenderjaar een SBD en LDL-cholesterol waarde onder de streefwaarde? 
  



 

Methode 
 

Studieopzet 

 

In een retrospectieve cohortstudie werden data van patiënten die geïncludeerd waren in 

de CVRM zorgstraat gebruikt om het effect van inclusie in de zorgstraat op de bloeddruk en 

het cholesterol te bepalen.  De data werden verkregen uit het Huisarts Informatiesysteem 

(HIS) van drie huisartsenpraktijken gevestigd in Huisartsen Onder Een Dak (HOED) De Esch 

in Haaksbergen, aangesloten bij THOON. Voor het onderzoek werd goedkeuring verkregen 

van de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) welke het onderzoek als niet-WMO 

plichtig beoordeelde. 

 

Populatie 

 

De populatie werd gevormd uit de patiënten in drie praktijken in HOED De Esch die 

in de CVRM zorgstraat geïncludeerd waren of waren geweest en voldeden aan de 

geformuleerde in- en exclusiecriteria.  

Het eerste inclusiecriterium was de startdatum van de follow-up. Aangezien er sinds 

2006 een CVRM richtlijn van de NHG bestaat, werden patiënten geïncludeerd die na 1 januari 

2006 waren geïncludeerd in de CVRM zorgstraat. Zowel de data van de patiënten die op het 

moment van de dataextractie nog deelnamen aan de CVRM zorgstraat als de data van de 

patiënten die gedurende de follow-up uitgevallen waren, werden meegenomen in de analyse.  

Het tweede inclusiecriterium was het type hoofdbehandelaar. Om de invloed van de 

CVRM zorg door de huisarts te kunnen beoordelen, werden alle patiënten geïncludeerd die 

gedurende de follow-up uitsluitend de huisarts als hoofdbehandelaar voor het CVRM hadden 

gehad en niet een specialist. Mogelijk hebben deze patiënten gedurende de follow-up wel een 

specialist geconsulteerd voor de zorg rondom HVZ, maar heeft deze niet de rol van 

hoofdbehandelaar voor het CVRM overgenomen. 

Het eerste exclusiecriterium hield in dat patiënten die voor 1 januari 2006 een 

antihypertensivum of statine gebruikten, werden geëxcludeerd uit de groep voor 

respectievelijk de bloeddrukanalyse en de analyse van de cholesterolwaarden.  

Daarnaast werden alle patiënten geëxcludeerd die gedurende de follow-up 

geïncludeerd waren in de DM zorgstraat. Aangezien in deze zorgstraat voor patiënten met 

DM en in de CVRM zorgstraat deels overeenkomende zorg wordt verleend, had inclusie van 

deze patiënten de resultaten van de analyse van het effect van de CVRM zorgstraat kunnen 

beïnvloeden. 

 

Primaire en secundaire parameters 

 

De primaire parameters die werden onderzocht, waren de SBD en DBD, gemeten in 

mmHg, en het HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, de tryglyceriden en het totaal cholesterol, 

gemeten in mmol/l. De verandering van deze waarden over de tijd werd geanalyseerd. 

Hiervoor werden van de geselecteerde patiëntengroep alle beschikbare registraties van deze 

waarden vanaf 1 januari 2006 tot het moment van de dataverzameling geëxtraheerd uit het 

HIS. 

Secundair werd geanalyseerd welke baselinefactoren geassocieerd waren met een 

verandering van de primaire parameters. Hierbij is gekeken naar baselinekarakteristieken die 

bij inclusie in de CVRM zorgstraat geregistreerd waren en waarvan op basis van de literatuur 

verondersteld werd dat ze een verband met de primaire parameters hadden. In tabel 4 zijn de 



 

gebruikte baselinefactoren weergegeven. De antwoordcategorieën die bij de baselinefactoren 

genoteerd stonden in het HIS werden bij nagenoeg alle factoren overgenomen. Alleen bij de 

factor ‘Gebruik van bloeddruk verhogende middelen’ en de risicoscore werden de categorieën 

veranderd. Bij het gebruik van bloeddruk verhogende middelen werden de 

antwoordcategorieën ‘orale anticonceptiva/oestrogenen’, ‘corticosteroïden’, ‘NSAID’s/COX2 

remmers/ASA’, ‘drop/product met glycyrrhetinezuur’, ‘alcohol’, ‘sympathicomimetica’, 

‘stimulantia (o.a. ADHD middelen)’ en ‘overig (onder andere EPO, kruiden, ciclosporine)’ 

samengevoegd tot ‘ja’. Bij de risicoscore werden de oude en nieuwe risicoscore 

samengevoegd. Hiertoe werd besloten aangezien deze score weliswaar is aangepast gedurende 

de follow-up, maar de behandelconsequenties voor de verschillende groepen (laag, gemiddeld 

en hoog risico) gelijk gebleven zijn. Wel werd bij behandeling van het LDL-cholesterol in de 

nieuwe richtlijn gestreefd naar een LDL-cholesterol <2,5 mmol/l in plaats van een daling van 

1 mmol/l ten opzichte van de start van de behandeling. Tijdens de selectie werden bij beide 

risicoscores de categorieën ‘niet te berekenen’ en ‘onbekend’ verwijderd, aangezien dit bij 

een groot deel van de patiënten de eerste waarde was, waarna al snel wel een score volgde. 

Mogelijk wordt deze optie als eerste geregistreerd wanneer nog niet alle factoren voor de 

risicoberekening (labwaarden) bekend zijn. Vervolgens werd van iedere patiënt de eerste 

geregistreerde waarde gekozen en werden de gegevens van de oude en nieuwe score 

samengevoegd. Bij patiënten die na invoering van de nieuwe ook nog een waarde van de oude 

score in hetzelfde jaar in hun dossier hadden staan, werden deze dubbele waardes verwijderd. 

Hierbij ging het in alle gevallen om dezelfde risicogroep. 

Van dezelfde parameters is gebruik gemaakt om op een andere manier inzicht te geven 

in de prestaties van de CVRM zorgstraat de afgelopen jaren. Hierbij werd per kalenderjaar 

van de groep CVRM patiënten van wie in dat jaar een meting stond geregistreerd de proportie 

patiënten met een waarde onder de streefwaarde getoond. Deze streefwaarden zijn 

geformuleerd voor patiënten die medicatie ontvangen voor de bloeddruk of het cholesterol. 

De standaard streefwaarde voor de behandeling van de bloeddruk is een SBD <140 mmHg en 

een DBD <90 mmHg, waarbij voor zover bekend voornamelijk de SBD van belang is. Voor 

ouderen met een leeftijd boven de tachtig jaar is de streefwaarde hoger, namelijk een SBD 

<150 mmHg. De streefwaarde voor het cholesterol is alleen gericht op het LDL cholesterol. 

Dit dient lager te zijn dan 2,5 mmol/l. Voor de overige cholesterolwaarden zijn enkel 

normaalwaarden geformuleerd, maar deze hebben over het algemeen geen consequenties voor 

de behandeling. Daarom zijn die waarden niet gebruikt in deze analyse.  

Om te beoordelen welke factoren invloed hebben op het al dan niet bereiken van 

waardes onder de streefwaarde, werden ook in deze analyse een aantal baselinefactoren 

meegenomen. 

 

Baselinefactoren 

Geslacht (M/V) 

Leeftijd (jaren) 

HVZ in voorgeschiedenis (ja/nee/onduidelijk) 

Familiaire hypercholesterolemie in de familie (ja/nee/onduidelijk) 

BMI (kg/m
2
) 

Roken (ja/voorheen/nee) 

Alcoholgebruik (eenheden/dag) 

Gebruik van bloeddrukverhogende middelen (ja/nee) 

Risicoscore CVRM (laag/gemiddeld/hoog) 

Tabel 4. Baselinefactoren die zijn meegenomen in de analyse.  



 

 

 

 

 

Powerberekening 

 

Uitgaande van een repeated measurements analyse (Repeated measures ANOVA, 

within factors (G*Power V3.1.3)), 6 meetmomenten, een geschatte correlatie tussen de 

metingen van 0,1, een alfa van 5%, een power van 90% en een kleine effect size van 0,1 zijn 

249 mensen nodig. Aangezien de analyses met mixed models gedaan zullen worden, zal de 

power achteraf groter blijken te zijn, omdat de mixed models patiënten met ontbrekende 

gegevens meenemen in de analyses. Gezien het grote aantal patiënten dat beschikbaar was in 

de huisartssystemen en ook deelneemt aan CVRM, werd verwacht dat dit aantal makkelijk 

gehaald zou worden. Conservatief werd uitgegaan van het includeren van 400 patiënten. 

 

Procedure 

 

De gegevens van de controles van elke patiënt die de afgelopen jaren in de CVRM 

zorgstraat is geïncludeerd, staan geregistreerd in Medicom. Sinds 2 jaar bestaat hiernaast het 

Ketenzorg Informatiesysteem (KIS). Dit systeem is speciaal ontworpen voor de ketenzorg in 

de huisartsenpraktijk en heeft een module CVRM waarin de anamnestische gegevens en 

gemeten waardes tijdens een consult worden geregistreerd. Ook deze gegevens worden 

uiteindelijk opgeslagen in Medicom. Met behulp van de nieuwe Q-module in Medicom 

konden de benodigde data uit Medicom worden geëxtraheerd. De data werden gecodeerd door 

de huisarts voor het onderzoek ter beschikking gesteld. 

 

Selectie patiëntengroep en dataverzameling 

 

 Wanneer een patiënt in het CVRM wordt geïncludeerd, wordt aan zijn dossier een 

code, ook wel diagnostisch element, toegevoegd. Deze code is ‘CVR Hoofdbehandelaar’. 

Afhankelijk van het type hoofdbehandelaar dat wordt aangesteld, is de waarde van deze code 

‘Huisarts’, ‘Specialist’ of ‘Overig/onbekend’. Deze code kan bij ieder bezoek gedurende de 

follow-up opnieuw ingevoerd worden, zodat een wisseling van hoofdbehandelaar kan worden 

aangegeven. Wanneer een patiënt de specialist als hoofdbehandelaar heeft, valt deze patiënt 

niet onder de CVRM zorg van de huisarts. Wanneer een patiënt niet meer deel wenst te nemen 

of deel kan nemen aan de CVRM controle, krijgt deze de waarde ‘Overig/onbekend’.  

 Bij het selecteren van de patiëntengroep is gebruik gemaakt van bovenstaande code. Er 

werd een selectie gemaakt van alle patiënten die in de periode 1 januari 2006 tot en met 30 

juni 2017 een code ‘Hoofdbehandelaar CVR’ hadden toegewezen gekregen en waarvan de 

laatste waarde ‘Huisarts’ of ‘Overig/onbekend’ was. Dit werd gedaan voor zowel de actieve 

patiëntenpopulatie als de overleden patiënten. Nadien werden alle benodigde gegevens van 

deze groep uit het systeem geëxtraheerd. Alle beschikbare codes ‘Hoofdbehandelaar CVR’ 

per patiënt werden hierbij ook uitgedraaid en alle patiënten aan wie ooit de code 

‘Hoofdbehandelaar CVR Specialist’ toegewezen was, werden geëxcludeerd. Ditzelfde werd 

gedaan bij patiënten met een code ‘Hoofdbehandelaar DM’ met de waarde ‘Huisarts’ of 

‘Overig/onbekend’ na 1 januari 2006, wat betekende dat ze gedurende de follow-up in de DM 

zorgstraat van de huisarts geïncludeerd waren of waren geweest. 

 Alle patiënten die voor de invoering van de eerste NHG richtlijn CVRM in 2006 al 

een medicamenteuze behandeling met een antihypertensivum of statine ontvingen, werden 

ook geëxcludeerd. Het medicatiegebruik werd in kaart gebracht door gebruik te maken van 



 

medicatie uitgifte die in het systeem geregistreerd stond op Anatomisch Therapeutisch 

Chemisch (ATC) code. In tabel 5 zijn de gebruikte codes weergegeven. Van de resterende 

patiëntengroep werden alle waardes die geregistreerd stonden vanaf 1 januari 2006 gebruikt 

voor de analyse. Figuur 1 geeft schematisch het verloop van de selectie van de 

onderzoekspopulatie weer.  

 Om de data geschikt te maken om antwoord te geven op de vraag wat het effect van de 

CVRM zorgstraat vanaf het moment van inclusie over de jaren is, werd per patiënt van alle 

primaire parameters telkens de eerste meting van ieder jaar geselecteerd. Wanneer er van een 

van de jaren na inclusie geen waarde geregistreerd stond, werd de waarde voor dat jaar als 

missing genoteerd. Een patiënt had op deze manier minimaal één en  maximaal twaalf 

metingen.  

Ook van de baselinefactoren werden alle waardes van voor 2006 verwijderd. Van de 

resterende waardes werd van iedere patiënt de eerste geregistreerde waarde geselecteerd als 

baselinewaarde.  

Zoals eerder vermeld, werden alleen de SBD en LDL-cholesterol waarden 

meegenomen voor analyse van de proportie patiënten met waarden onder de streefwaarde. 

Aangezien de waardes gedurende een jaar kunnen dalen als gevolg van een eventueel 

ingestelde behandeling, werd een analyse verricht met zowel de eerste als de laatste waarde 

van het jaar. 

 

Medicament ATC code 

Statine C10AA 

Diureticum C03 

Bèta-blokker C07 

Calciumantagonist C08 

ACE-remmer/Angiotensinereceptorblokkers C09 
Tabel 5. Geselecteerde ATC codes voor weergave medicatiegebruik. 

 

 



 

 
Figuur 1. Weergave geëxcludeerde en geselecteerde patiënten.  

 

Statistische analyse 

 

De analyse van de data werd uitgevoerd met IBM SPSS Statistics 23. Bij het 

analyseren van de resultaten werd een p-waarde van <0.05 als statistisch significant 

beschouwd.  

Voor het beschrijven van de onderzoekspopulatie werd gebruik gemaakt van 

beschrijvende statistiek met frequentietabellen, gemiddeldes en standaard deviatie van zowel 

de bloeddrukgroep als de cholesterolgroep.  

Met een Mixed Model Repeated Measures analyse werd onderzocht of de primaire 

uitkomstparameters, SBD, DBD, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, totaal cholesterol en 

triglyceriden vanaf het moment van inclusie over de jaren een verandering lieten zien en of de 

follow-up waarden significant verschillend waren ten opzichte van de waarde van de eerste 

meting op het moment van inclusie. Voorafgaand aan deze analyse werd middels 

histogrammen de normale verdeling van alle parameters beoordeeld. Vervolgens werd van de 

geselecteerde baselinefactoren getest of zij invloed hadden op de mate van verandering tussen 

de verschillende metingen. Hiervoor werden zij mee gemodelleerd in de Mixed Model 

Repeated Measures analyse. Alle factoren werden als beïnvloedende factor aangemerkt bij 

een p-waarde <0.05. 

Totale  

bloeddrukgroep 

(n=1244) 

Inclusie in DM 
zorgstraat gedurende 

follow-up  

(n=144) 

Antihypertensivum 
gebruik voor 01-01-

2006 

(n=288) 

Geen waardes 
beschikbaar na 2006 

(n=0) 

Geselecteerde 
bloeddrukgroep 

(n=794) 

Hoofdbehandelaar 
CVRM specialist 

gedurende follow-up 
(n=48) 

Totale 

 cholesterolgroep 

(n=1249) 

Hoofdbehandelaar 
CVRM specialist 

gedurende follow-up 
(n= 48) 

Inclusie in DM 
zorgstraat gedurende 

follow-up  

(n=144) 

Statinegebruik voor 
01-01-2006  

(n=119) 

Geen waardes 
beschikbaar na 2006  

(n=13) 

Geselecteerde 
cholesterolgroep 

(n=955) 



 

De proportie patiënten met een LDL-cholesterol en SBD onder de streefwaarde werd 

per kalenderjaar weergegeven in frequentietabellen. Hierbij werd rekening gehouden met de 

aangepaste streefwaarde voor de SBD bij patiënten van tachtig jaar of ouder.  

 

 

 

 

 

  



 

Resultaten 
 

Populatiekarakteristieken 
 

In tabel 6 en 7 zijn de baselinekarakteristieken weergegeven van de patiënten die 

geïncludeerd werden voor het onderzoek waarbij in tabel 6 gebruik is gemaakt van aantallen 

en frequenties en in tabel 7 van de continue baselinewaarden het gemiddelde en de 

standaarddeviatie is weergegeven. 

Uit de gegevens blijkt dat de patiënten gemiddeld op een leeftijd van 56 jaar werden 

geïncludeerd in de CVRM zorgstraat, dat in beide onderzoeksgroepen de meerderheid van de 

patiënten man was (56,5% en 50,2%) en dat van de patiënten wier voorgeschiedenis met 

betrekking tot HVZ bekend was, de meerderheid een blanco voorgeschiedenis had en dus 

primair preventieve zorg ontving (89,0% en 89,6%). 
  

Variabele Waarde Bloeddruk groep (n(%)) Cholesterolgroep(n(%)) 

Geslacht Man 449 (56,5) 479 (50,2) 

Vrouw 345 (43,5) 476 (49,8) 

Missing 0 (0) 0 (0) 

Leeftijd (jaren) ≤40 55 (6,9) 74 (7,7) 

41-45 77 (9,7) 91 (9,5) 

46-50 106 (13,4) 117 (12,3) 

51-55 141 (17,8) 192 (20,1) 

56-60 143 (18,0) 159 (16,6) 

61-65 102 (12,8) 116 (12,1) 

65-70 73 (9,2) 84 (8,8) 

>70 97 (12,2) 122 (12,8) 

Missing 0 (0) 0 (0) 

HVZ in 

voorgeschiedenis 
Nee 429 (54,0) 563 (59,0) 

Ja 52 (6,5) 65 (6,8) 

Onduidelijk 7 (0,9) 7 (0,7) 

Missing 306 (38,5) 320 (33,5) 

Familiaire 

hypercholesterolemie 

in de familie 

Nee 249 (31,4) 344 (36,0) 

Ja 160 (20,2) 171 (17,9) 

Onduidelijk 232 (29,2) 276 (28,9) 

Missing 153 (19,3) 791 (82,8) 

BMI (kg/m
2
) <24.9 248 (31,3) 288 (30,1) 

25-29.9 345 (43,5) 413 (43,2) 

30-39.9 129 (16,2) 175 (18,3) 

≥40 12 (1,5) 15 (1,6) 

Missing 60 (7,6) 64 (6,7) 

Roken Nee 325 (40,9) 424 (44,4) 

Voorheen 265 (33,4) 293 (30,7) 

Ja 154 (19,4) 184 (19,3) 

Missing 50 (6,3) 54 (5,7) 



 

Alcoholgebruik 

(eenheden/dag) 
0 182 (22,9) 232 (24,3) 

0.1-2 448 (56,4) 542 (56,8) 

2.1-4 62 (7,8) 73 (7,6) 

>4 20 (2,5) 23 (2,4) 

Missing 82 (10,3) 85 (8,9) 

Gebruik van 

bloeddrukverhogende 

middelen 

Nee 319 (40,2) 421 (44,1) 

Ja 63 (7,9) 97 (10,2) 

Missing 412 (51,9) 437 (45,8) 

Risicoscore Laag 373 (47) 464 (48,6) 

Gemiddeld 123 (15,5) 143 (15,0) 

Hoog 66 (8,3) 80 (8,4) 

Missing/ 

Onbekend/ 

Niet te 

berekenen 

232 (29,2) 268 (28,1) 

Tabel 6. Baselinekarakteristieken van geïncludeerde patiënten. 

 

Variabele 

Bloeddrukgroep 

(gemiddelde (SD)) 

Cholesterolgroep 

(gemiddelde (SD)) 

Leeftijd (jaren) 56,5 (11,4) 56,3 (11,5) 

BMI (kg/m
2
) 27,2 (4,5) 27,3 (4,6) 

Tabel 7. Gemiddelde baseline leeftijd en BMI waarde van geïncludeerde patiënten. 

 

 

Het effect van de CVRM zorgstraat op de bloeddruk en het lipidenspectrum 
 

Tabel 8 geeft weer hoeveel patiënten per follow-up jaar een meting van de bloeddruk 

of het cholesterol hebben gehad. Hierbij is follow-up jaar 0 in de tabel het jaar van inclusie en 

zijn follow-up jaar 1 tot en met 5 de follow-up jaren. Tussen follow-up jaar 0 en 1 is een 

substantiële afname van het aantal patiënten zichtbaar. Van de 333 patiënten die wel een 

bloeddrukwaarde hebben in follow-up jaar 0 en niet in follow-up jaar 1 is voor 69 patiënten 

de meting in follow-up jaar 0 ook daadwerkelijk de enige meting. Van deze groep hebben 35 

patiënten een lage risicoscore toegewezen gekregen en hebben 23 patiënten hun eerste meting 

in 2016 of 2017 gehad. Zij zitten waarschijnlijk nog geen jaar in de zorgstraat en hebben 

daardoor nog geen meting gehad in het eerste follow-up jaar. De overige 264 patiënten 

hebben in follow-up jaar 1 geen meting gehad, maar wel in één of meerdere andere follow-up 

jaren daarna. In de cholesterolgroep is voor 91 van de 484 patiënten die wel een meting 

hebben in follow-up jaar 0 en niet in follow-up jaar 1 de meting in follow-up jaar 0 de enige 

meting. 32 patiënten uit deze groep hadden hun eerste meting in 2016 of  2017 en 45 

patiënten hadden een lage risicoscore. Mogelijk is besloten dat deze patiënten geen follow-up 

behoeven in de CVRM zorgstraat. 

 

 

 

 

 

 



 

Follow-up jaar Bloeddrukgroep (n(%)) Cholesterolgroep (n(%)) 

0 794 (100) 955 (100) 

1 461 (58,1) 471 (49,3) 

2 427 (53,8) 496 (51,9) 

3 396 (49,9) 470 (49,2) 

4 390 (49,1) 448 (46,9) 

5 340 (42,8) 409 (42,8) 
Tabel 8. Aantal patiënten met beschikbare bloeddruk- of cholesterolwaardes per follow-up jaar. 

 De Mixed Model Repeated Measures is uitgevoerd voor alle bloeddruk- en 

cholesterolwaardes en de resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 9 tot en met 14. 

Voorafgaand aan het uitvoeren van de analyse werd een normale verdeling van alle variabelen 

vastgesteld.  

Uit de analyse blijkt dat er in ieder follow-up jaar voor de DBD, de SBD, het LDL-

cholesterol en het totaal cholesterol een significant lager gemiddelde ten opzichte van het jaar 

van inclusie wordt gevonden. Daarbij vindt de grootste daling plaats in het eerste jaar na 

inclusie met een daling van 2,57 mmHg van de DBD, 5,31 mmHg van de SBD, 0,14 mmol/l 

van het LDL-cholesterol en 0,19 mmol/l van het totaal cholesterol. Maar ook in de follow-up 

jaren daarna is een verdere daling zichtbaar wat in follow-up jaar 5 leidt tot een afname van 

het gemiddelde met 3,83 mmHg van de DBD, 7,63 mmHg van de SBD, 0,20 mmol/l van het 

LDL-cholesterol en 0,23 mmol/l van het totaal cholesterol ten opzichte van het moment van 

inclusie. Na 5 jaar follow-up is de gemiddelde SBD gedaald van een waarde van boven de 

streefwaarde (145,46 (±1,60) mmHg) tot onder de streefwaarde (137,84 (±1,96) mmHg). De 

gemiddelde DBD was op het moment van inclusie al op een niveau onder de streefwaarde. 

Ondanks het feit dat het LDL-cholesterol en totaal cholesterol een significante daling laten 

zien, bereiken de gemiddelden van beide waardes gedurende de follow-up op geen enkel 

moment een waarde onder de streefwaarde of normaalwaarde. Het HDL-cholesterol laat in 

geen van de follow-up jaren een significante stijging zien. Hierbij moet opgemerkt worden dat 

het gemiddelde HDL in de onderzoekspopulatie met een waarde van 1,46 mmol/l in follow-up 

jaar 1 al ruim boven de normaalgrens van 1,1 mmol/l ligt. De triglyceridenwaardes dalen 

gedurende de follow-up jaren, maar dit leidt pas in follow-up jaar 4 en 5 tot een significante 

afname van 0,11 en 0,14 mmol/l. Ook het gemiddelde triglyceridenniveau in de 

onderzoekspopulatie bevindt zich vanaf het moment van inclusie al onder de normaalgrens 

van 1,7 mmol/l. 

 

Follow-

up jaar 

Gemiddelde DBD 

(SD) 

Gemiddelde verschil 

t.o.v. meting 0 (SD) P-waarde 

0 84,20 (0,83)     

1 81,64 (0,85) -2,57 (1,19) <0,001 

2 81,08 (0,87) -3,12 (1,23) <0,001 

3 81,47 (0,91) -2,73 (1,37) <0,001 

4 81,34 (0,90) -2,80 (1,35) <0,001 

5 80,37 (0,97) -3,83 (1,43) <0,001 

Tabel 9. Resultaten van de repeated measures analyse van de DBD in mmHg. 

 

 



 

Follow-

up jaar 

Gemiddelde SBD  

(SD) 

Gemiddelde verschil 

t.o.v. meting 0 (SD) P-waarde 

0 145,46 (1,60)     

1 140,15 (1,55) -5,31 (2,12) <0,001 

2 138,52 (1,58) -6,94 (2,32) <0,001 

3 139,73 (1,62) -5,73 (2,37) <0,001 

4 139,31 (1,67) -6,15 (2,49) <0,001 

5 137,84 (1,69) -7,63 (2,57) <0,001 

Tabel 10. Resultaten van de repeated measures analyse van de SBD in mmHg. 

Follow-

up jaar 

Gemiddelde LDL 

cholesterol (SD) 

Gemiddelde verschil 

t.o.v. meting 0 (SD) P-waarde 

0 3,41 (0,06)     

1 3,28 (0,07) -0,14 (0,09) <0,001 

2 3,32 (0,07) -0,10 (0,09) 0,041 

3 3,25 (0,07) -0,17 (0,09) <0,001 

4 3,24 (0,07) -0,17 (0,10) <0,001 

5 3,21 (0,08) -0,20 (0,11) <0,001 

Tabel 11. Resultaten van de repeated measures analyse van het LDL-cholesterol in mmol/l. 

Follow-

up jaar 

Gemiddelde HDL 

cholesterol (SD) 

Gemiddelde verschil 

t.o.v. meting 0 (SD) P-waarde 

0 1,46 (0,03)     

1 1,43 (0,03) -0,03 (0,02) 0,005 

2 1,43 (0,03) -0,03 (0,02) 0,036 

3 1,45 (0,03) -0,01 (0,03) 0,768 

4 1,48 (0,03) 0,02 (0,03) 0,230 

5 1,48 (0,03) 0,02 (0,03) 0,279 
Tabel 12. Resultaten van de repeated measures analyse van het HDL-cholesterol in mmol/l. 

Follow-

up jaar 

Gemiddelde totaal 

cholesterol (SD) 

Gemiddelde verschil 

t.o.v. meting 0 (SD) P-waarde 

0 5,56 (0,07)     

1 5,41 (0,08) -0,19 (0,10) <0,001 

2 5,47 (0,08) -0,13 (0,10) 0,003 

3 5,39 (0,08) -0,21 (0,11) <0,001 

4 5,40 (0,08) -0,20 (0,11) <0,001 

5 5,37 (0,09) -0,23 (0,12) <0,001 

Tabel 13. Resultaten van de repeated measures analyse van het totaal cholesterol in mmol/l. 

 

 



 

Follow-

up jaar 

Gemiddelde 

triglyceriden (SD) 

Gemiddelde verschil 

t.o.v. meting 0 (SD) P-waarde 

0 1,61 (0,06)     

1 1,61 (0,07) -0,05 (0,09) 1,000 

2 1,60 (0,08) -0,01 (0,09) 0,999 

3 1,55 (0,08) -0,07 (0,09) 0,282 

4 1,50 (0,07) -0,11 (0,09) 0,003 

5 1,47 (0,06) -0,14 (0,08) <0,001 
Tabel 14. Resultaten van de repeated measures analyse van de triglyceriden in mmol/l. 

 

De invloed van baselinefactoren op het verloop van de bloeddruk- en lipidenwaardes 

 

Er werd getest welke baselinefactoren invloed hadden op de mate van verschil tussen 

de eerste meting en de follow-up metingen. In tabel 15 zijn de p-waardes van de Mixed Model 

Repeated Measures analyse, waarmee dit werd getest, weergegeven. 

 

Baselinefactor DBD SBD 

LDL-

cholesterol 

HDL-

cholesterol 

Totaal 

cholesterol Triglyceriden 

Geslacht 0,158 0,643 0,070 0,215 0,172 0,117 

Leeftijd 0,334 0,842 0,008 0,505 0,044 0,428 

HVZ in voorgeschiedenis 0,834 0,992 0,111 0,652 0,262 <0,001 

FH in de familie 0,764 0,613 0,031 0,398 0,063 0,052 

BMI 0,415 0,771 0,063 0,044 0,162 0,124 

Roken 0,085 0,538 0,011 0,693 0,012 0,087 

Alcoholgebruik 0,530 0,364 0,832 0,84 0,926 0,003 

Gebruik van bloeddruk-

verhogende middelen 

0,319 0,143 0,884 0,581 0,520 0,043 

Risicoscore 0,020 0,001 0,016 0,029 0,003 0,189 

Tabel 10. P-waardes van de Mixed Model Repeated Measures analyse, waarmee de invloed van baselinefactoren 

op de mate van verandering van follow-up variabelen werd getest. Significante waardes (p<0,05) zijn vetgedrukt.  

 

Van de baselinefactoren die een significante invloed op de follow-up variabelen 

hadden, is in figuur 2 tot en met 15 het verloop van de follow-up variabelen over de tijd 

weergegeven. Het effect van een voorgeschiedenis met HVZ op de triglyceridenwaardes 

verdween, nadat de groep met de waarde ‘onbekend’ (7 patiënten) niet werd meegenomen in 

de analyse (p=0,290). Daarom wordt van deze factor geen figuur weergegeven. De gegevens 

van deze analyse zijn wel zichtbaar in bijlage 2.15. De significantie van het effect van een 

familieanamnese met FH op het LDL-cholesterol (figuur 13) werd juist hoger (p=0,016) 

wanneer alleen de groep ‘ja’ en ‘nee’ werd geanalyseerd en de groep ‘onbekend’ werd 

weggelaten. De exacte waardes van de weergegeven figuren zijn weergegeven in bijlage 2.1 

t/m 2.14.   

Wat opvalt, is dat het bij de baselinefactoren met een significante invloed op het 

verloop van de follow-up waarden in de meeste gevallen gaat om de elementen van de 

SCORE risicotabel (leeftijd en rookstatus) of om de risicoscore zelf. Daarbij heeft de groep 

met een hogere risicoscore of factoren die leiden tot een hogere risicoscore (een hogere 

leeftijd en positieve rookstatus)  bij meting 0 vaak een follow-up waarde hoger of gelijk aan 

de overige groepen en bij meting 5 een waarde gelijk aan of lager dan de overige groepen. Zij 



 

laten de grootste daling in bloeddruk- en/of cholesterolwaarden zien. Om de invloed van de 

leeftijd bij inclusie op het verloop van het totaal- en LDL-cholesterol te verhelderen, wordt 

ook een weergave gegeven van het verloop van deze waarden bij jonge (<55 jaar) en oude 

(55 jaar) patiënten. Het verschil in het verloop van de totaal- en LDL-cholesterol waarden 

was ook tussen deze 2 groepen significant verschillend (p<0,001). 

 

 
Figuur 2. LDL-cholesterol (mmol/l) per follow-up jaar voor verschillende leeftijdsgroepen (jaren). 

 

 
Figuur 3. Totaal cholesterol (mmol/l) per follow-up jaar voor verschillende leeftijdsgroepen (jaren). 

 

 
Figuur 4. LDL-cholesterol (mmol/l) per follow-up jaar voor jonge (<55 jaar) en oude (≥55 jaar) patiënten. 

 

2,50

2,70

2,90

3,10

3,30

3,50

3,70

3,90

0 1 2 3 4 5

≤40 

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

66-70

>70

4,50

4,70

4,90

5,10

5,30

5,50

5,70

5,90

0 1 2 3 4 5

≤40 

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

66-70

>70

2,50

2,70

2,90

3,10

3,30

3,50

3,70

3,90

0 1 2 3 4 5

<55

≥55 



 

 
Figuur 5. Totaal cholesterol (mmol/l) per follow-up jaar voor jonge (<55 jaar) en oude (≥55 jaar) patiënten. 

 

  
Figuur 6. LDL-cholesterol (mmol/l) per follow-up jaar voor rookstatus. 

 

 
Figuur 7. Totaal cholesterol (mmol/l) per follow-up jaar voor rookstatus. 

 

 
Figuur 8. DBD (mmHg) per follow-up jaar voor verschillende CVRM risicogroepen. 
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Figuur 9. SBD (mmHg) per follow-up jaar voor verschillende CVRM risicogroepen. 

 
Figuur 10. LDL-cholesterol (mmol/l) per follow-up jaar voor verschillende CVRM risicogroepen. 

 

 
Figuur 11. HDL-cholesterol (mmol/l) per follow-up jaar voor verschillende CVRM risicogroepen. 

 

 
Figuur 12. Totaal cholesterol (mmol/l) per follow-up jaar voor verschillende CVRM risicogroepen. 
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Figuur 13. LDL-cholesterol (mmol/l) per follow-up jaar voor FH in de familieanamnese. 

 
Figuur 14. HDL-cholesterol (mmol/l) per follow-up jaar voor BMI (kg/m

2
). 

 

 
Figuur 15. Triglyceriden (mmol/l) per follow-up jaar voor alcoholgebruik (EH/dag). 

 

De proportie patiënten met SBD en LDL-cholesterolwaarden onder de streefwaarde 
 

De streefwaarde voor de SBD is <140mmHg (<150 mmHg voor ouderen boven 80 jaar) en 

die voor het LDL-cholesterol <2,5 mmol/l. In tabel 11 is weergegeven hoeveel patiënten van 

de totale CVRM populatie per jaar een SBD en LDL-cholesterol waarde onder de 

streefwaarde hadden. Hierbij is een analyse uitgevoerd met zowel de eerste als de laatste 

waarde van het jaar. In de analyses is over de jaren een duidelijke stijging te zien van de 

proportie patiënten met een waarde onder de streefwaarde. Uit de analyse van de proporties 

met de laatste waarde van de SBD is een toename zichtbaar van 39,4% in 2006 tot 63,8% in 

2016. Voor de laatste waarde van het LDL-cholesterol geldt een toename van 15,3% in 2006 

tot 40,5% in 2016. De proportie patiënten met een SBD onder de streefwaarde ligt gemiddeld 

8,6% lager gerekend met de eerste waarde ten opzichte van de laatste waarde van het jaar. Het 

LDL-cholesterol ligt dan 2,8% lager. 
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Jaar Patiënten onder de streefwaarde (n/n-totaal (%)) 

SBD LDL Cholesterol 

Eerste waarde Laatste waarde Eerste waarde Laatste waarde 

2006 9/33 (27,3) 13/33 (39,4) 22/176 (12,5) 27/177 (15,3) 

2007 47/106 (44,3) 56/106 (52,8) 44/289 (15,2) 49/289 (17,0) 

2008 56/136 (41,2) 75/136 (55,1) 40/310 (12,9) 45/310 (14,5) 

2009 88/226 (38,9) 116/226 (51,3) 45/360 (12,5) 52/360 (14,4) 

2010 105/258 (40,7) 137/258 (53,1) 50/365 (13,7) 51/365 (14,0) 

2011 127/291 (43,6) 143/291 (49,1) 65/409 (15,9) 67/409 (16,4) 

2012 141/323 (43,7) 175/325 (48,3) 81/388 (20,9) 85/388 (21,9) 

2013 188/420 (44,8) 222/421 (52,7) 119/523 (22,8) 131/523 (25,0) 

2014 246/464 (53,0) 264/464 (56,9) 97/544 (17,8) 121/544 (22,2) 

2015 294/553 (53,2) 331/553 (59,9) 164/651 (25,2) 227/651(34,9) 

2016 325/567 (57,3) 362/567 (63,8) 230/647 (35,5) 262/647 (40,5) 

Tabel 11. Proportie patiënten (n/n-totaal en %) met SBD en LDL-cholesterol waarden onder de  

streefwaarde, gerekend met de eerst en laatst geregistreerde waarde per kalenderjaar. 

 

Aanvullende analyses 

 

 Binnen het CVRM wordt aandacht besteed aan het veranderen van leefstijl met als 

doel onder andere het verlagen van het BMI en het alcoholgebruik en vervolgens de 

bloeddruk en het cholesterol. Omdat deze factoren de bloeddruk en het cholesterol kunnen 

beïnvloeden, is ook geanalyseerd in hoeverre deze waardes gedurende de follow-up 

veranderden. Dit is gedaan middels een repeated measures analyse, waarbij alle beschikbare 

registraties van de BMI en het alcoholgebruik na 2006 gekoppeld werden aan de bloeddruk- 

en cholesterolwaarden op basis van overeenkomstig meetmoment. Voor de rookstatus was het 

niet mogelijk een dergelijke analyse uit te voeren, aangezien dit een categoriale variabele is. 

De resultaten van de analyse zijn weergegeven in tabel 12 tot en met 15. Hier is te zien op dat 

er in geen enkel follow-up jaar een significante daling van de BMI of het alcoholgebruik 

optreedt. In de bloeddrukgroep steeg het gemiddelde BMI van 27,21(±0,18) kg/m
2
 op het 

moment van inclusie naar 27,31 (±0,20) kg/m
2
 in follow-up jaar 5 (0,915). Het alcoholgebruik 

daalde van 1,15 (±0,07) EH per dag naar 1,09 (±0,07) EH per dag (p=0,944). In de 

cholesterolgroep werd een stijging van het gemiddelde BMI gezien van 27,31 (±0,24) kg/m
2
 

naar 27,39 (±0,26) kg/m
2
 (p=0,990). De daling van het alcoholgebruik was gering met een 

waarde van 1,11 (±0,10) EH per dag bij inclusie en 0,97 (±0,07) EH per dag in follow-up jaar 

5 (p=0,539). 

 

Follow-

up jaar 

Gemiddelde BMI 

bloeddrukgroep (SE) 

Gemiddelde verschil 

t.o.v. meting 0 (SE) P-waarde 

0 27,21 (0,18)     

1 27,11 (0,18) -0,10 (0,07) 0,553 

2 27,14 (0,18) -0,07 (0,09) 0,947 

3 27,29 (0,18) 0,08 (0,09) 0,882 

4 27,38 (0,19) 0,17 (0,10) 0,359 

5 27,31 (0,20) 0,10 (0,12) 0,915 
Tabel 12. BMI (kg/m

2
) per follow-up jaar voor de bloeddrukgroep. 



 

 

Follow-

up jaar 

Gemiddelde 

alcoholgebruik 

bloeddrukgroep (SE) 

Gemiddelde verschil 

t.o.v. meting 0 (SE) P-waarde 

0 1,15 (0,07)     

1 1,03 (0,06) -0,12 (0,06) 0,173 

2 1,07 (0,06) -0,08 (0,06) 0,609 

3 1,05 (0,06) -0,10 (0,06) 0,397 

4 1,05 (0,06) -0,10 (0,07) 0,487 

5 1,09 (0,07) -0,06 (0,07) 0,944 
Tabel 13. Alcoholgebruik (aantal EH/dag) per follow-up jaar voor de bloeddrukgroep. 

 

Follow-

up jaar 

Gemiddelde BMI 

cholesterolgroep (SE) 

Gemiddelde verschil 

t.o.v. meting 0 (SE) P-waarde 

0 27,31 (0,24)     

1 27,28 (0,24) -0,04 (0,09) 0,998 

2 27,49 (0,24) 0,18 (0,13) 0,584 

3 27,38 (0,22) 0,06 (0,13) 0,992 

4 27,46 (0,25) 0,15 (0,14) 0,822 

5 27,39 (0,26) 0,08 (0,15) 0,990 
Tabel 14. BMI (kg/m

2
)  per follow-up jaar voor de cholesterolgroep. 

 

Follow-

up jaar 

Gemiddelde 

alcoholgebruik 

cholesterolgroep (SE) 

Gemiddelde verschil 

t.o.v. meting 0 (SE) P-waarde 

0 1,11 (0,10)     

1 1,05 (0,09) -0,07 (0,09) 0,942 

2 1,10 (0,08) -0,01 (0,07) 1,000 

3 0,94 (0,08) -0,17 (0,08) 0,129 

4 0,92 (0,07) -0,19 (0,09) 0,180 

5 0,97 (0,07) -0,15 (0,10) 0,539 
Tabel 15. Alcoholgebruik (aantal EH/dag) per follow-up jaar voor de cholesterolgroep. 

 

Aangezien de streefwaarde gesteld worden voor patiënten die medicatie gebruiken 

voor de bloeddruk of het cholesterol en de noodzaak tot medicatiegebruik onder andere 

afhangt van de risicoscore van een patiënt, is ook per risicogroep de proportie patiënten met 

een SBD en LDL-cholesterol onder de streefwaarde geanalyseerd. Hierbij zijn de groepen 

ingedeeld op basis van de eerst geregistreerde risicoscore. Veranderingen in de risicoscore 

zijn niet meegenomen. Hierbij is in tabel 16 te zien dat de patiëntengroep met een laag risico 

over alle jaren de hoogste proportie patiënten onder de streefwaarde heeft (tussen 58,3% en 

71,9%). De stijging van proporties tussen 2006 en 2016 is echter een stuk hoger in de groep 

met een gemiddeld risico met een stijging van 16,7% naar 64,0% tegenover een stijging van 

64,3% naar 71,9% in de laag risicogroep . De hoog risicogroep lijkt sterk te stijgen tussen 

2006 en 2016 (0,0% naar 43,1%), maar het verschil tussen 2007 en 2016 is gering (42,9% 

naar 43,1%). Door de kleine patiënten aantallen zijn de fluctuaties in proporties in de laatste 

groep groter dan in de andere twee groepen. 



 

Tabel 17 toont minder verschil in proporties tussen de verschillende risicogroepen. 

Toch is over de jaren een grotere stijging van de proporties waarneembaar in de gemiddeld- 

en hoog risicogroep dan in de laag risicogroep (een stijging van 5,0% tot 50,6% en 23,1% tot 

57,1% tegenover een stijging van 17,6% tot 30,1%). Dit verschil wordt voornamelijk 

veroorzaakt door een grote stijging van proporties in 2015 en 2016 in de gemiddeld- en hoog 

risicogroep. 

 

Jaar SBD < streefwaarde (n/n-totaal (%)) 

Laag Gemiddeld Hoog 

2006 9/14 (64,3) 1/6 (16,7) 0/2 (0,0) 

2007 34/57 (59,6) 8/19 (42,1) 3/7 (42,9) 

2008 51/75 (68,0) 12/25 (48,0) 4/9 (44,4) 

2009 72/116 (62,1) 16/39 (41,0) 8/13 (61,5) 

2010 76/125 (60,8) 26/45 (57,8) 7/19 (36,8) 

2011 81/139 (58,3) 22/53 (41,5) 8/19 (42,1) 

2012 97/158 (61,4) 19/51 (37,3) 8/22 (36,4) 

2013 134/201 (66,7) 30/73 (41,1) 10/38 (26,3) 

2014 162/229 (70,7) 38/84 (45,2) 14/39 (35,9) 

2015 175/262 (66,8) 57/97 (58,8) 25/48 (52,1) 

2016 189/263 (71,9) 64/100 (64,0) 22/51 (43,1) 
Tabel 16. Proportie patiënten (n/n-totaal en %) met een SBD onder de  

streefwaarde per kalenderjaar in de verschillende risicogroepen. 

 

Jaar LDL < streefwaarde (n/n-totaal (%)) 

Laag Gemiddeld Hoog 

2006 13/74 (17,6) 1/20 (5,0) 3/13 (23,1) 

2007 18/130 (13,8) 5/38 (13,2) 5/21 (23,8) 

2008 16/135 (11,9) 9/54 (16,7) 3/22 (13,6) 

2009 14/159 (8,8) 14/54 (25,9) 2/21 (9,5) 

2010 18/159 (11,3) 11/54 (20,4) 3/27 (11,1) 

2011 27/180 (15,0) 9/60 (15,0) 4/25 (16,0) 

2012 30/175 (17,1) 14/58 (24,1) 7/24 (29,2) 

2013 42/228 (18,4) 13/64 (20,3) 12/37 (32,4) 

2014 48/239 (20,1) 20/80 (25,0) 9/34 (26,5) 

2015 79/262 (30,2) 36/81 (44,4) 16/36 (44,4) 

2016 71/236 (30,1) 40/79 (50,6) 20/35 (57,1) 
Tabel 17. Proportie patiënten (n/n-totaal en %) met een LDL-cholesterol  

onder de streefwaarde per kalenderjaar in de verschillende risicogroepen. 

 

 Om het effect van het CVRM beter te kunnen duiden zijn de bloeddruk en cholesterol 

waarden bij inclusie en na 5 jaar follow-up omgezet in een risicoscore met behulp van de 

SCORE risicometer, een online hulpmiddel gebaseerd op de SCORE-risicotabel om het 10-

jaars risico te berekenen. Hiervoor werd voor de verschillende risicogroepen voor beide 

geslachten een 10-jaars risico berekend met het gemiddelde van de leeftijd, de SBD, het totaal 

cholesterol en het HDL-cholesterol zowel met de aanname dat de patiënten roken als met de 

aanname dat ze niet roken. In tabel 18 zijn de gebruikte waardes weergegeven. Tabel 19 toont 



 

het berekende risico voor het moment van inclusie en na 5 jaar follow-up en de absolute 

risicoreductie die gedurende 5 jaar follow-up heeft plaatsgevonden. Uit deze absolute 

risicoreductie is vervolgens de Number Needed to Treat (NNT) berekend, het aantal patiënten 

dat gedurende 5 jaar CVRM zorg moet ontvangen om te voorkomen dat één patiënt getroffen 

wordt door ziekte of sterfte aan HVZ.  

 

Risicogroep Geslacht Leeftijd 

Inclusie Follow-up jaar 5 

SBD  

Totaal 

cholesterol 

HDL-

cholesterol SBD  

Totaal 

cholesterol 

HDL-

cholesterol 

Laag Man 48 140 5,7 1,3 135 5,4 1,3 

Vrouw 50 138 5,6 1,6 134 5,7 1,6 

Gemiddeld Man 57 153 5,7 1,3 146 5,3 1,3 

Vrouw 62 149 6,0 1,6 133 5,6 1,7 

Hoog Man 62 156 5,6 1,3 146 5,0 1,3 

Vrouw 66 163 6,0 1,7 149 5,4 1,6 
Tabel 18. Weergave van de waardes gebruikt voor de berekening van het 10-jaars risico op ziekte of sterfte door 

HVZ met leeftijd in jaren, SBD in mmHg en het HDL- en totaal cholesterol in mmol/l. Het risico kan alleen 

berekend worden vanaf een totaal cholesterol/HDL-cholesterol ratio van 4. De vetgedrukte waardes leidden tot 

een lagere ratio en zijn derhalve aangepast naar een ratio van 4.  

 

Tabel 19. Weergave van het 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door HVZ (%) bij inclusie en in follow-up jaar 5, 

de absolute risicoreductie en Number Needed to Treat (NNT) voor verschillende risicogroepen. 

  

Risicogroep Geslacht 

Inclusie (%) 

Follow-up jaar 

5 (%) 

Absolute 

risicoreductie (%) NNT 

Rokers 

Niet 

rokers Rokers 

Niet 

rokers Rokers 

Niet 

rokers Rokers 

Niet 

rokers 

Laag Man 7 4 6 3 1 1 100 100 

Vrouw 1 1 1 1 0 0 - - 

Gemiddeld Man 21 11 17 9 4 2 25 50 

Vrouw 7 4 5 3 2 1 50 100 

Hoog Man 30 16 24 13 6 3 17 34 

Vrouw 8 6 7 5 1 1 100 100 



 

Discussie 
 

Validiteit van het onderzoek 
 

 Het aantal van 400 patiënten dat volgens de uitgevoerde powerberekening 

geïncludeerd diende te worden, is zowel voor de analyse van de bloeddruk (794 patiënten) als 

het cholesterol (955 patiënten) ruimschoots behaald. Hierdoor is de kans zeer groot dat alle 

mogelijke effecten van het CVRM, ook de geringe veranderingen, gevonden zijn bij het 

uitvoeren van de analyses.   

Hoewel het onderzoek met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is uitgevoerd en de 

patiëntenselectie en dataverzameling zo nauwkeurig mogelijk zijn verricht, moeten er ook 

enkele kanttekeningen bij deze onderzoeksopzet geplaatst worden.  

In deze retrospectieve cohortstudie wordt gebruik gemaakt van het HIS. Dit systeem, 

waarin alle gegevens van de CVRM patiënten worden geregistreerd, is ontworpen om de 

huisarts en andere medewerkers in de praktijk te ondersteunen bij de digitale dossiervoering. 

Daarbij is het mogelijk om verschillende gegevens over grotere groepen te extraheren, maar 

dit is niet altijd toereikend voor het uitvoeren van een dataverzameling. Daarnaast is het 

belang van de registratie van bepaalde gegevens in de dagelijkse praktijk en in studieverband 

niet altijd hetzelfde, wat ertoe leidt dat voor het onderzoek belangrijke data in deze studie 

ontbraken.  

Een voorbeeld hiervan zijn de gegevens voor de selectie van de groep CVRM 

patiënten. De hoofbehandelaarscode op basis waarvan dit is verricht, is een code die bij 

voorkeur tijdens elke controle in het dossier van een patiënt genoteerd wordt om een duidelijk 

beeld te geven van de periode waarin deze deelnam aan het CVRM. Het kwam echter 

regelmatig voor dat patiënten slechts eenmalig of enkele keren een hoofdbehandelaarscode 

toegewezen hadden gekregen. In deze studie wordt ervan uitgegaan dat alle bloeddruk- en 

cholesterolwaarden die vanaf januari 2006 tot en met de meest recente datum van deze 

patiënten geregistreerd stonden, gemeten zijn in de CVRM zorgstraat. Het is echter niet uit te 

sluiten dat patiënten pas later dan 2006 in de zorgstraat zijn gekomen of voortijdig uit het 

CVRM zijn gestapt, maar daarvoor en daarna wel bloeddruk- of cholesterolwaarden in hun 

dossier hebben staan die in deze studie gebruikt zijn. Dit zou kunnen leiden tot een 

onderschatting van het effect van het CVRM in deze studie. 

Hetzelfde geldt voor de baselinefactoren. Deze stonden, zoals weergegeven in tabel 6, 

niet van iedere patiënt geregistreerd en waar het de bedoeling was bij elke patiënt de 

baselinefactoren op het moment van de eerste meting te noteren, was de eerste registratie van 

deze factoren bij sommige patiënten pas later. Er wordt niet verwacht dat dit laatste punt de 

resultaten in grote mate beïnvloed heeft, aangezien veel baselinefactoren, zoals de 

familieanamnese op FH en de voorgeschiedenis van HVZ, op populatieniveau over vijf jaar 

waarschijnlijk geen grote verandering laten zien. Ook werd in een repeated measures analyse 

van de verzamelde data vastgesteld dat er geen klinisch relevante verandering optrad in BMI 

en alcoholgebruik gedurende de follow-up periode (tabel 12 tot en met 15), iets wat wel wordt 

nagestreefd in de CVRM zorgstraat. 

Wat wel van belang is, is het grote aantal patiënten van wie geen risicoscore bekend is. 

Het gaat hierbij om 232 (29,2%) patiënten in de bloeddrukgroep en 268 (28,1%) patiënten in 

de cholesterolgroep. De reden van het ontbreken van deze gegevens, die voor de uitvoering 

van de CVRM essentieel zijn, is onduidelijk. Mogelijk spelen de eerder beschreven 

moeilijkheden op het gebied van de patiëntenselectie een rol, waarbij mogelijk ook patiënten 

zijn geïncludeerd die niet aan het CVRM hebben deelgenomen. Dit is echter niet 

waarschijnlijk aangezien alle geïncludeerde patiënten een CVRM hoofdbehandelaarscode 

toegewezen hebben gekregen. Dat zou moeten betekenen dat er voorafgaand aan deze 



 

toewijzing een analyse is gemaakt van het 10-jaars risico op ziekte of sterfte door HVZ van 

deze patiënt en dat de patiënt dus een risicoscore heeft. 

Een laatste discussiepunt rondom de patiëntenselectie en dataverzameling is het feit 

dat er in de studie alleen gebruik is gemaakt van bloeddrukwaarden die in de praktijk gemeten 

zijn. Waarden van 24-uurs metingen en thuismetingen konden niet meegenomen worden in de 

analyse, omdat voor deze metingen andere normaalwaarden gelden dan voor de metingen in 

de praktijk. Hierdoor kunnen de resultaten van de analyse van de proportie patiënten met een 

SBD onder de streefwaarde een onderschatting zijn van de werkelijke waarden, omdat er geen 

rekening is gehouden met het effect van “white coat hypertensie”. De proportie patiënten met 

een SBD onder de streefwaarde kan hierdoor in werkelijkheid hoger zijn dan de proportie die 

in deze studie gevonden wordt. De analyse van het effect van de CVRM zorgstraat over de 

jaren heeft hier waarschijnlijk minder onder te lijden, omdat hierbij vooral de afname in 

bloeddruk ten opzichte van de eerste meting interessant is. Deze kan bij patiënten met “white 

coat hypertensie” ook plaatsvinden, maar dan op een hogere gemiddelde waarde dan wanneer 

buiten de praktijk gemeten wordt. 

 

Interpretatie van de resultaten 
 

In deze studie wordt in ieder follow-up jaar voor de DBD, de SBD het LDL-

cholesterol en het totaal cholesterol een significant lager gemiddelde ten opzichte van het jaar 

van inclusie gevonden. De maximale daling over de gehele onderzoekspopulatie is daarbij 

bereikt in het laatste follow-up jaar waarbij er een gemiddelde daling met 3,83 mmHg van de 

DBD, 7,63 mmHg van de SBD, 0,20 mmol/l van het LDL-cholesterol en 0,23 mmol/l van het 

totaal cholesterol is ten opzichte van het moment van inclusie. De daling van deze waarden is 

echter sterk verschillend tussen de verschillende risicogroepen (figuur 8-10 en 12 en bijlage 7-

9 en 11). In de hoog risicogroep zijn de dalingen in follow-up jaar 5 aanmerkelijk groter, 

namelijk een SBD daling van 13,03 mmHg, een DBD daling van 5,50 mmHg, een LDL-

cholesterol daling van 0,55 mmol/l en een totaal cholesterol daling van 0,65 mmol/l.  

Om deze daling op de juiste manier te waarderen, moet de vraag gesteld worden welke 

daling van bloeddruk- en cholesterolwaarden relevant wordt geacht. Voor het beantwoorden 

van deze vraag is het van belang te kijken wat het verwachte effect van deze daling is op het 

risico op ziekte of sterfte door HVZ. Uit een meta-analyse die het effect van LDL-cholesterol 

verlaging middels statines op morbiditeit en mortaliteit onderzocht bij 90.056 patiënten, werd 

geconcludeerd dat de incidentie van een major vascular event met 21% daalde per mmol/l 

LDL-cholesterol daling. De totale sterfte daalde per mmol/LDL-cholesterol daling met 12%. 

De grootste bijdrage aan deze daling in sterfte werd veroorzaakt door een daling van 19% van 

sterfte aan coronaire hartziekten per mmol/l LDL-cholesterol daling. Dit werd getest over een 

follow-up van gemiddeld 5 jaar. De risicodalingen waren ongeveer gelijk voor verschillende 

subgroepen (geslacht, hypertensie behandeling, DM, voorgeschiedenis van HVZ, DBD </≥ 90 

mmHg en de hoogte van de overige cholesterolwaarden).(26) Voor de bloeddruk werd in een 

systematisch review en meta-analyse uit 2015 geconcludeerd dat een daling in SBD van 10 

mmHg zorgt voor een significante daling van het risico op major cardiovascular event met 

20%, coronaire hartziekten met 17%, CVA met 27% en hartfalen met 28%. De totale sterfte 

daalt bij elke daling van 10 mmHg in SBD met 13%. Dit geldt zowel voor studies met een 

relatief hoge als lage baseline SBD.(67) Voor de DBD en het totaal cholesterol is geen studie 

gevonden die het effect van daling van deze waarde op de ziekte of sterfte door HVZ 

onderzocht. 

De daling van het LDL-cholesterol en de SBD van de totale CVRM populatie die in 

deze studie gevonden wordt, is lager dan de daling waarover in de literatuur gesproken wordt. 

In de hoog risicogroep wordt wel een gemiddelde SBD daling van meer dan 10 mmHg 



 

bereikt. Het is lastig specifieke conclusies te verbinden aan de resultaten van deze studie op 

basis van de cijfers uit de hierboven beschreven literatuur, aangezien het niet duidelijk is of 

het verband tussen de daling van het LDL-cholesterol en de SBD en het risico op ziekte of 

sterfte door hart- en vaatziekten lineair is of een ander verband laat zien. Wel kan verwacht 

worden dat over de gehele populatie de daling van het risico lager zal zijn dan die in de 

literatuur beschreven staat. De hoog risicopatiënten uit deze studie hebben wellicht een 

grotere daling van het risico dan in de literatuur beschreven.  

Een punt dat in de gevonden studies niet is onderzocht, maar wat de kern van het 

CVRM is, is de multifactoriële aanpak van risicofactoren. Bij deze multifactoriële aanpak 

wordt de verandering van meerdere risicofactoren meegenomen in het berekenen van de 

risicodaling in plaats van de verandering van slechts één risicofactor. Uit deze studie blijkt dat 

de absolute reductie van het 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door HVZ in de laag 

risicogroep en bij vrouwen in de gemiddeld- en hoog risicogroep zeer gering is (0% tot 2%). 

Dit leidt tot een NNT van 50 tot 100 patiënten. Voor de mannen in de gemiddeld- en hoog 

risicogroep was de daling groter (2% tot 6%) leidend tot een NNT van 17 tot 50 patiënten. 

Vooral voor deze laatste groep lijkt het CVRM dus wel degelijk nuttig te zijn. De 

kanttekening die bij deze analyse moet worden geplaatst is het feit dat de bloeddrukgroep en 

de cholesterolgroep waaruit de data verkregen zijn, niet exact dezelfde patiënten bevat. Wat 

de invloed hiervan op de risicoreductie is, is niet duidelijk. Ook kan de individuele 

risicoreductie groter zijn dat de reductie op populatieniveau.  

 Uit de analyse van de baselinefactoren die een mogelijke invloed hebben op daling van 

de bloeddruk- en cholesterolwaarden bleek dat, op drie factoren (alcoholgebruik, BMI, en 

familieanamnese op FH) na die ook slechts op één follow-up variabele een significant effect 

hadden, alle beïnvloedende factoren onderdeel vormden van de SCORE risicotabel of de 

risicoscore zelf betroffen. Dit waren leeftijd, rookstatus en risicoscore. Daarbij was de daling 

van de follow-up waarden over vijf jaar in nagenoeg alle gevallen het grootste in de groep met 

de hoogste risicoscore of de groep met factoren die bijdragen aan een hogere risicoscore. 

Alleen het HDL-cholesterol veranderde voor deze groep in negatievere zin dan de andere 

twee groepen en de op de triglyceridenwaarde hadden de risicoscore of de bijbehorende 

risicofactoren geen invloed. Desalniettemin heeft de zorgstraat de grootste invloed op de 

bloeddruk- en cholesterolwaarden van patiënten met een hoog risico. De exacte reden hiervan 

is vanwege de retrospectieve aard van de studie lastig te achterhalen. Het is waarschijnlijk dat 

de aggressievere behandeling, waaronder de medicamenteuze behandeling die patiënten met 

een hoog risico eerder ontvangen dan patiënten met een lager risico, een rol speelt. Er kunnen 

echt ook andere factoren een bijdrage leveren, zoals de beïnvloeding van leefstijlfactoren. 

Wellicht zijn patiënten wetende dat ze een hoog risico hebben op ziekte of sterfte door HVZ 

meer gemotiveerd hun leefstijl aan te passen dan wanneer ze weten dat dit risico bij hen laag 

is. Ook is het mogelijk dat patiënten met een hoger risico meer mogelijkheden hebben hun 

leefstijl aan te passen, omdat ze misschien hoger scoren op beïnvloedbare risicofactoren zoals 

een sedentaire levensstijl, een hoog BMI en een positieve rookstatus. Er valt dan meer te 

veranderen dan wanneer deze risicofactoren minder uitgesproken aanwezig zijn.  

  De proportie patiënten met SBD en LDL-cholesterolwaardes onder de streefwaarde is 

in de afgelopen jaren, vanaf de invoering van het CVRM, geleidelijk toegenomen. De 

proportie voor de SBD steeg van 39,4% in 2006 naar 63,8% in 2016 en die voor het LDL-

cholesterol steeg van 15,3% in 2006 naar 40,5% in 2016. Deze toename zou toegeschreven 

kunnen worden aan de controle en behandeling binnen de CVRM zorgstraat, maar zou ook 

andere oorzaken kunnen hebben. Zo is het mogelijk dat deze toename wordt veroorzaakt door 

een toename van inclusie van patiënten met een laag risico in verhouding tot de inclusie van 

patiënten met een hoog risico. Patiënten met een laag risico hebben meer waarschijnlijk een 

SBD en LDL-cholesterol waarde onder de streefwaarde, dus inclusie van deze patiënten kan 



 

de proportie patiënten met waardes onder de streefwaarde doen toenemen zonder dat er een 

CVRM interventie is ingezet. Echter uit analyse van de patiëntengroep die als baselinefactor 

een risicoscore gemiddeld of hoog had, blijkt dat ook in deze groep de proportie patiënten met 

waarden onder de streefwaarde stijgt. Voor de SBD stijgt deze van 12,5% in 2006 naar 57,0% 

in 2016 en voor het LDL-cholesterol van 12,1% in 2006 tot 52,6% in 2016. Deze stijging is 

zowel voor de SBD als het LDL-cholesterol groter dan gemeten over de totale CVRM 

populatie. Echter nog steeds is de proportie patiënten met waardes onder de streefwaarde 

lager dan gewenst. Dit werd ook geconcludeerd uit een eerdere studie uit 2012 die de 

kwaliteit van het CVRM analyseerde in meerdere Europese landen. Hieruit werd 

geconcludeerd dat in Nederland slechts 28,1% van de patiënten met HVZ, die vallen onder de 

hoog risicogroep, een SBD binnen de streefwaarde had. Voor het LDL-cholesterol was dit 

43%.(62) In deze studie was het percentage patiënten met waardes onder de streefwaarde in 

de hoog risicogroep 36,4% voor de SBD en 29,2% voor het LDL-cholesterol. De grotere 

stijging van de proporties tussen 2012 en 2013 is mogelijk het late effect van de veranderde 

risicotabel vanaf 2011. Deze aanpassing zorgde ervoor dat patiënten sneller een gele of rode 

classificatie van de risicoscore kregen, waardoor ze eerder in aanmerking kwamen voor 

medicamenteuze behandeling van de bloeddruk of het cholesterol en daardoor de 

streefwaarde, die geldt bij medicatiegebruik, moesten bereiken. Ook is de streefwaarde van 

een LDL-cholesterol <2,5 mmol/l pas in de huidige richtlijn ingevoerd. Dit verklaart echter 

niet de snellere stijging van de proportie patiënten binnen de streefwaarde na 2013 ten 

opzichte van de jaren daarvoor. Wellicht komt dit door een toename van het aantal 

gemiddeld- en hoog risico patiënten, maar dit is niet te achterhalen aangezien geen jaarlijkse 

risicoscores bekend zijn. Dat dit het gevolg is van betere uitvoering van het CVRM en de start 

van de CVRM zorg uitgevoerd door de praktijkondersteuner is zeker ook mogelijk. Uit eerder 

onderzoek werd reeds geconcludeerd dat de uitvoering van CVRM door 

praktijkverpleegkundigen minstens net zo effectief en waarschijnlijk effectiever is voor het 

verlagen van de risicofactoren voor HVZ als de uitvoering door huisartsen.(15)  

   

Vertaling naar de praktijk 

 

Deze studie toont aan dat er bij patiënten die geïncludeerd worden in de CVRM 

zorgstraat een daling van de bloeddruk en het cholesterol optreedt. De gevonden bloeddruk- 

en cholesteroldalingen en risicoreducties zijn het grootst in de groep patiënten met een hoog 

10-jaarsrisico op ziekte en sterfte door HVZ, gevolgd door de mensen met een gemiddeld 

risico. Dit betekent dat het CVRM het meest effectief is voor patiënten met een hoog risico. 

Voor patiënten die bij inclusie een laag risico hebben, is het effect van de CVRM zorgstraat 

gering met geringe bloeddruk- en cholesteroldalingen en een absolute risicoreductie van 0% 

tot 2%.  Dit gegeven kan rechtvaardigen consequenter te zijn in het niet vervolgen van de laag 

risicopatiënten wanneer het effect niet opweegt tegen de kosten van het CVRM. 

 Daarnaast is in de onderzochte patiëntenpopulatie slechts een zeer geringe daling en in 

sommige gevallen juist een stijging van de BMI en het alcoholgebruik gevonden. Over de 

verandering van de rookstatus, de voeding en het beweegpatroon konden helaas geen 

betrouwbare analyses gemaakt worden. Hieruit blijkt dat het lastig is de leefstijl van patiënten 

te veranderen. Het huidige beleid rondom leefstijlverandering is waarschijnlijk niet toereikend 

en het lijkt verstandig te zijn een ander beleid te ontwikkelen dat effectiever is.   

Wanneer de toename van de stijging van proporties patiënten met een SBD en LDL-

cholesterol onder de streefwaarde in de laatste 2 jaar inderdaad het gevolg is van de inzet van 

de praktijkondersteuner, rechtvaardigt dit het continueren van de zorg in deze vorm. Wanneer 

deze verandering inderdaad heeft geleid tot betere CVRM zorg, is het effect van het huidige 

beleid mogelijk beter dan uit dit onderzoek naar voren komt.  



 

 

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

 

 De retrospectieve aard van deze studie maakt het lastig harde conclusies te trekken uit 

de resultaten, aangezien de registratie van de data niet compleet is en de invloed confounders 

moeilijk te achterhalen is. Een prospectieve studie met een uitgebreidere en volledigere 

dataverzameling kan deze belemmeringen grotendeels wegnemen.  

Om het effect van de CVRM zorgstraat beter op waarde te kunnen schatten is het van 

belang een vergelijking te maken tussen de verschillende vormen waarin deze zorg wordt 

aangeboden. In de onderzochte praktijken hebben zowel bij de invoering van de CVRM 

richtlijn als daarna verandering plaatsgevonden in de vormgeving van de CVRM zorg. 

Bijvoorbeeld door de inzet van praktijkondersteuners. Het zou nuttig zijn te weten welke 

vorm van CVRM zorg het meest effectief is, waarbij punten als controlefrequentie, type 

zorgverlener, type patiënt en verschillende soorten interventies voor leefstijlveranderingen en 

therapietrouw bevordering belicht kunnen worden.  

Daarnaast onderzoekt deze studie niet wat het effect van de CVRM zorgstraat is op het 

uiteindelijke doel van het CVRM, het verlagen van het risico op ziekte en sterfte door HVZ. 

Er is getracht een inschatting te maken van de absolute risicoreductie, maar gericht onderzoek 

naar de eindpunten zou een nog concreter antwoord geven op de vraag wat het effect en nut 

van het CVRM is.  

Als laatste speelt kosteneffectiviteit een grote rol in het CVRM. Naast het streven naar 

een betere gezondheid van de doelgroep mag ook het kostenaspect niet uit het oog verloren 

worden. In de CVRM richtlijn wordt gesproken over een uitgevoerde kosten-

effectiviteitsanalyse op basis waarvan keuzes voor de behandeling zijn gemaakt bij het 

opstellen van de richtlijn. Aangezien deze analyse gebaseerd is op een verwacht effect zou het 

nuttig zijn te analyseren wat een kosten-effectiviteitsanalyse met de huidige cijfers uitwijst. 

De resultaten van deze studie lijken erop te wijzen dat de CVRM zorg mogelijk niet kosten 

effectief is voor patiënten met een laag risico. Meer informatie over de kosteneffectiviteit van 

het CVRM kan uitwijzen of dit inderdaad het geval is. 

 

 

  



 

Conclusie 
 

Deze retrospectieve cohortstudie onderzocht het effect van de CVRM zorgstraat op de 

bloeddruk en het lipidenspectrum van patiënten die in drie verschillende huisartsenpraktijken 

in de zorgstraat geïncludeerd waren of waren geweest tussen 2006 en juni 2017. Het doel van 

de studie was het analyseren van deze waardes over een periode van 5 jaar en het analyseren 

van de jaarlijkse proporties patiënten die een LDL-cholesterol of SBD onder de streefwaarde 

bereikten. Daarnaast werd onderzocht welke baselinefactoren van de geïncludeerde patiënten 

invloed hadden op de verandering van de follow-up waarden en de proporties patiënten met 

waardes onder de streefwaarde.  

De studie geeft een duidelijk overzicht van het verloop van de bloeddruk- en 

cholesterolwaarden van de geïncludeerde patiënten. Hierbij kan worden geconcludeerd dat de 

gemiddelde SBD, DBD, het gemiddelde LDL-cholesterol en totaal cholesterol vanaf het 

moment van inclusie gedurende 5 jaar een significante daling laten zien. Deze is het grootst in 

de groep patiënten met een hoog risico. Voor de triglyceriden treedt een significante daling na 

4 en 5 jaar follow-up op. Het HDL laat geen significante veranderingen zien. Op basis van de 

gegevens uit de literatuur is en een uitgevoerde analyse van de absolute risicoreductie is te 

verwachten dat de gevonden veranderingen in bloeddruk en cholesterol de kans op ziekte of 

sterfte door HVZ in de onderzochte populatie zal verminderen. De vraag is echter of deze 

risicodaling in met name de laag risicogroep kosteneffectief is. Daarnaast is over de jaren een 

stijging van de proportie patiënten met SBD en LDL-cholesterol waarden onder de 

streefwaarde waargenomen welke mogelijk een weergave is van de in de loop van de jaren 

geïntensiveerde en verbeterde CVRM zorg in de onderzochte huisartsenpraktijken.  

De retrospectieve aard van het onderzoek bemoeilijkt het trekken van conclusies uit de 

resultaten over de succesfactoren en belemmeringen van het CVRM. Ook zijn er geen sterke 

conclusies te trekken over de baselinefactoren van patiënten die invloed hebben op het 

verloop van de bloeddruk- en cholesterolwaardes. Er zijn baselinefactoren die de 

veranderingen in bloeddruk- en cholesterolwaardes significant beïnvloeden, namelijk een 

hoge risicoscore, een hogere leeftijd, een positieve rookstatus, een hoog BMI en een positieve 

familieanamnese voor FH. Het is echter niet duidelijk op welke manier dit gebeurt en welke 

eventuele confounders hierin een rol spelen.  

Desondanks blijkt uit deze studie dat de CVRM zorgstraat effectief is wanneer het gaat 

om het verlagen van de bloeddruk- en cholesterolwaarden. Wat de invloed van dit effect op de 

uiteindelijke ziekte- en sterftecijfers is en hoe de huidige opzet zich in effectiviteit en kosten 

verhoudt tot andere vormen van preventieve zorg voor HVZ zal vervolgonderzoek moet 

uitwijzen. 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1. SCORE risicotabel. 10-jaars risico op ziekte of sterfte door HVZ voor patiënten 

zonder HVZ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bijlage 2. Resultaten van de repeated measures analyse op baselinefactoren. 

 

Follow-

up jaar ≤40 SE 41-45 SE 46-50 SE 51-55 SE 56-60 SE 61-65 SE 66-70 SE >70 SE 

0 3,37 0,11 3,28 0,10 3,44 0,09 3,52 0,07 3,54 0,07 3,45 0,09 3,41 0,10 3,16 0,09 

1 3,06 0,16 3,15 0,13 3,36 0,12 3,36 0,08 3,33 0,09 3,32 0,10 3,42 0,12 3,02 0,10 

2 3,27 0,16 3,31 0,12 3,43 0,11 3,50 0,08 3,35 0,08 3,33 0,10 3,35 0,11 2,91 0,10 

3 3,14 0,15 3,23 0,12 3,49 0,10 3,40 0,08 3,31 0,08 3,17 0,10 3,13 0,12 2,91 0,11 

4 3,56 0,16 3,34 0,12 3,62 0,11 3,36 0,08 3,26 0,08 3,04 0,10 3,11 0,12 2,78 0,11 

5 3,55 0,15 3,30 0,13 3,56 0,11 3,22 0,09 3,27 0,09 3,15 0,11 2,89 0,12 2,83 0,12 

Verschil 

FU-jaar 

5 t.o.v. 

inclusie 0,18   0,02   0,12   -0,30   -0,27   -0,31   -0,52   -0,33   
Bijlage 2.1. LDL-cholesterol (mmol/l) per follow-up jaar voor verschillende leeftijdsgroepen (jaren). 

 

Follow-

up jaar ≤40 SE 41-45 SE 46-50 SE 51-55 SE 56-60 SE 61-65 SE 66-70 SE >70 SE 

0 5,48 0,12 5,45 0,11 5,59 0,10 5,72 0,08 5,77 0,09 5,65 0,10 5,65 0,12 5,31 0,10 

1 5,21 0,17 5,26 0,14 5,50 0,13 5,52 0,09 5,51 0,10 5,42 0,11 5,56 0,13 5,11 0,11 

2 5,45 0,18 5,46 0,14 5,65 0,12 5,62 0,09 5,49 0,10 5,46 0,11 5,48 0,13 5,04 0,11 

3 5,26 0,16 5,40 0,13 5,57 0,12 5,57 0,09 5,49 0,10 5,30 0,12 5,32 0,13 4,99 0,12 

4 5,60 0,18 5,55 0,14 5,74 0,12 5,51 0,09 5,47 0,10 5,18 0,11 5,37 0,13 4,87 0,12 

5 5,61 0,17 5,51 0,14 5,70 0,13 5,33 0,10 5,49 0,10 5,34 0,12 5,11 0,14 4,87 0,13 

Verschil 

FU-jaar 

5 t.o.v. 

inclusie 0,13   0,07   0,12   -0,39   -0,27   -0,31   -0,53   -0,44   
Bijlage 2.2. Totaal cholesterol (mmol/l)  per follow-up jaar voor verschillende leeftijdsgroepen (jaren). 

 

Follow-up jaar <55 SE ≥55 SE 

0 3,43 0,04 3,40 0,04 

1 3,28 0,06 3,27 0,05 

2 3,42 0,05 3,24 0,05 

3 3,36 0,05 3,15 0,05 

4 3,45 0,05 3,07 0,05 

5 3,37 0,06 3,07 0,05 

Verschil FU-

jaar 5 t.o.v. 

inclusie -0,06   -0,33   
Bijlage 2.3. LDL-cholesterol (mmol/l) per follow-up jaar voor jonge (<55 jaar) en  

oude (≥55 jaar) patiënten. 

 

 

 

 

 

 



 

Follow-up jaar <55 SE ≥55 SE 

0 5,60 0,05 5,60 0,05 

1 5,42 0,06 5,40 0,06 

2 5,57 0,06 5,38 0,06 

3 5,50 0,06 5,30 0,06 

4 5,59 0,06 5,24 0,06 

5 5,50 0,06 5,24 0,06 

Verschil FU-

jaar 5 t.o.v. 

inclusie -0,10   -0,36   
Bijlage 2.4. Totaal cholesterol (mmol/l) per follow-up jaar voor jonge (<55 jaar) en oude  

(≥55 jaar) patiënten. 

 

Follow-up jaar Nee SE Voorheen SE Ja SE 

0 3,44 0,05 3,42 0,05 3,44 0,07 

1 3,39 0,06 3,18 0,07 3,21 0,08 

2 3,40 0,05 3,34 0,07 3,18 0,08 

3 3,39 0,05 3,19 0,06 3,11 0,09 

4 3,39 0,05 3,13 0,07 3,08 0,09 

5 3,32 0,06 3,18 0,07 3,02 0,09 

Verschil FU-

jaar 5 t.o.v. 

inclusie -0,12   -0,23   -0,42   
Bijlage 2.5. LDL-cholesterol (mmol/l) per follow-up jaar voor rookstatus. 

 

Follow-up jaar Nee SE Voorheen SE Ja SE 

0 5,59 0,05 5,65 0,06 5,66 0,08 

1 5,50 0,06 5,36 0,07 5,35 0,09 

2 5,53 0,06 5,50 0,07 5,31 0,09 

3 5,52 0,06 5,36 0,07 5,26 0,10 

4 5,55 0,06 5,31 0,07 5,21 0,10 

5 5,48 0,06 5,32 0,08 5,21 0,10 

Verschil FU-

jaar 5 t.o.v. 

inclusie -0,11   -0,32   -0,45   
Bijlage 2.6. Totaal cholesterol (mmol/l) per follow-up jaar voor rookstatus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Follow-up jaar Laag SE Gemiddeld SE Hoog SE 

0 84,01 0,62 86,15 1,09 87,42 1,49 

1 82,09 0,63 82,80 1,02 81,15 1,48 

2 80,97 0,65 81,96 1,00 83,01 1,46 

3 81,61 0,63 81,52 1,05 81,94 1,48 

4 82,25 0,67 81,88 1,07 78,48 1,48 

5 81,50 0,68 81,37 1,16 81,93 1,64 

Verschil FU-

jaar 5 t.o.v. 

inclusie -2,51   -4,78   -5,50   
Bijlage 2.7. DBD (mmHg) per follow-up jaar voor verschillende CVRM risicogroepen. 

 

Follow-up jaar Laag SE Gemiddeld SE Hoog SE 

0 138,95 1,09 151,81 1,89 157,82 2,58 

1 135,74 1,10 143,72 1,79 145,01 2,59 

2 134,77 1,14 139,32 1,75 148,19 2,56 

3 135,35 1,14 141,63 1,90 147,13 2,68 

4 135,95 1,28 141,21 2,05 140,58 2,84 

5 134,39 1,15 140,56 1,98 144,78 2,78 

Verschil FU-

jaar 5 t.o.v. 

inclusie 
-4,57   -11,25   -13,03   

Bijlage 2.8. SBD (mmHg) per follow-up jaar voor verschillende CVRM risicogroepen. 

 

Follow-up jaar Laag SE Gemiddeld SE Hoog SE 

0 3,46 0,04 3,58 0,08 3,46 0,11 

1 3,37 0,06 3,42 0,09 3,28 0,12 

2 3,44 0,05 3,45 0,09 3,31 0,12 

3 3,41 0,05 3,25 0,09 3,13 0,13 

4 3,44 0,05 3,32 0,09 2,88 0,13 

5 3,38 0,06 3,30 0,10 2,92 0,14 

Verschil FU-

jaar 5 t.o.v. 

inclusie 
-0,08   -0,28   -0,55   

Bijlage 2.9. LDL-cholesterol (mmol/l) per follow-up jaar voor verschillende CVRM risicogroepen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Follow-up jaar Laag SE Gemiddeld SE Hoog SE 

0 1,49 0,02 1,39 0,04 1,40 0,05 

1 1,45 0,02 1,41 0,04 1,34 0,05 

2 1,48 0,02 1,36 0,04 1,29 0,05 

3 1,48 0,02 1,37 0,04 1,34 0,05 

4 1,51 0,02 1,41 0,04 1,42 0,05 

5 1,51 0,02 1,41 0,04 1,38 0,05 

Verschil FU-

jaar 5 t.o.v. 

inclusie 
0,03   0,02   -0,02   

Bijlage 2.10. HDL-cholesterol (mmol/l) per follow-up jaar voor verschillende CVRM risicogroepen. 

 

Follow-up jaar Laag SE Gemiddeld SE Hoog SE 

0 5,67 0,05 5,81 0,09 5,70 0,12 

1 5,54 0,06 5,57 0,10 5,36 0,13 

2 5,62 0,06 5,60 0,10 5,39 0,13 

3 5,60 0,06 5,44 0,10 5,15 0,14 

4 5,64 0,06 5,51 0,10 4,97 0,14 

5 5,59 0,06 5,42 0,11 5,05 0,15 

Verschil FU-

jaar 5 t.o.v. 

inclusie 
-0,08   -0,39   -0,65   

Bijlage 2.11. Totaal cholesterol (mmol/l) per follow-up jaar voor verschillende CVRM risicogroepen. 

 

Follow-up jaar Nee SE Ja SE Onbekend SE 

0 3,25 0,05 3,62 0,07 3,53 0,06 

1 3,23 0,06 3,30 0,09 3,32 0,07 

2 3,27 0,06 3,46 0,08 3,30 0,06 

3 3,13 0,06 3,38 0,08 3,30 0,07 

4 3,14 0,06 3,25 0,09 3,28 0,06 

5 3,10 0,06 3,20 0,09 3,27 0,07 

Verschil FU-

jaar 5 t.o.v. 

inclusie -0,15   -0,42   -0,26   
Bijlage 2.12. LDL-cholesterol (mmol/l) per follow-up jaar voor FH in de familieanamnese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Follow-up jaar 18,5-24,9 SE 25-29,9 SE 30-39,9 SE ≥40 SE 

0 1,64 0,03 1,41 0,02 1,33 0,03 1,31 0,11 

1 1,60 0,03 1,39 0,02 1,30 0,03 1,21 0,12 

2 1,60 0,03 1,39 0,02 1,33 0,03 1,33 0,12 

3 1,61 0,03 1,41 0,02 1,31 0,03 1,39 0,13 

4 1,63 0,03 1,44 0,02 1,35 0,04 1,43 0,12 

5 1,68 0,03 1,43 0,02 1,29 0,04 1,38 0,13 

Verschil FU-

jaar 5 t.o.v. 

inclusie 0,05   0,02   -0,03   0,07   
Bijlage 2.13. HDL-cholesterol (mmol/l) per follow-up jaar voor BMI (kg/m

2
). 

 

Follow-up jaar 0 SE 0,1-2 SE 2,1-4 SE >4 SE 

0 1,56 0,06 1,56 0,04 1,82 0,11 2,62 0,20 

1 1,53 0,07 1,59 0,05 1,87 0,13 1,96 0,24 

2 1,50 0,08 1,55 0,05 2,01 0,13 2,28 0,30 

3 1,59 0,08 1,50 0,05 1,80 0,15 1,60 0,26 

4 1,46 0,07 1,48 0,04 1,77 0,12 1,58 0,27 

5 1,51 0,06 1,42 0,04 1,61 0,12 1,95 0,26 

Verschil FU-

jaar 5 t.o.v. 

inclusie 
-0,05   -0,14   -0,22   -0,66   

Bijlage 2.14 Triglyceriden (mmol/l) per follow-up jaar voor alcoholgebruik (EH/dag). 

 

Follow-up jaar Nee SE Ja SE Onbekend SE 

0 1,66 0,04 1,65 0,12 1,70 0,35 

1 1,67 0,04 1,46 0,12 1,35 0,36 

2 1,61 0,04 1,59 0,13 3,01 0,41 

3 1,60 0,05 1,59 0,15 1,14 0,49 

4 1,54 0,04 1,40 0,12     

5 1,50 0,04 1,33 0,12 2,32 0,58 

Verschil FU-

jaar 5 t.o.v. 

inclusie 
-0,16   -0,31   0,62   

Bijlage 2.15. Triglyceriden (mmol/l) per follow-up jaar voor HVZ in de voorgeschiedenis. 


