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SUMMARY

The study of psychosocial risk factors for myocardial infarction is currently one

of the main areas of research within the field of Behavioral Medicine. This is due to the

nowadays well-recognized importance of social and psychological concomitants of heart

diseases. Several issues have proved controversial or have been considered to deserve

further attention. Some of those issues are addressed in this dissertation. Specifically, the

main objectives of this thesis are to explore diverse aspects of Type A Behaviour Pattern

and Vital Exhaustion, both related in past reports to Coronary Heart Disease.

Five studies were conducted, three on Type A behavior and two on Vital

Exhaustion. With the exception of one, all studies were conducted in Caracas, Venezuela.

The principal aims of the studies on Type A behavior include exploring the validity of the

construct in a Latin American culture, where it has been scarcely investigated, its

associations with anger expression styles and social support, Type A-Type B differences

in blood pressure and cardiovascular reactivity during the performance of cognitive tasks,

and the prevalence of Type A in Venezuelan and British university employees and in

Venezuelan managers. The opinions of other informants, spouse and work supervisor,

regarding Type A behaviours, anger, and social support of the participants are also of

interest. The Vital Exhaustion studies are aimed, first, at the validation of the Spanish

versions of the two existing instruments, the Vital Exhaustion Interview and a the Vital

exhaustion Questionnaire, second at their pattern of associations with other psychosocial

risk factors, and third, at the assessment of the discriminative power of Vital Exhaustion

between myocardial infarction patients and controls within the same cultural context.

Looking at gender differences in Type A, Vital Exhaustion, and also in anger expression

styles, is also of interest throughout the different studies.



The main results regarding Type A showed that there was a prevalence of 85%

Type As in a sample of high ranking managers in Venezuela. 57% in university employees in

the United Kingdom and 60% in university employees in Venezuela. Type As did not differ

from Type Bs in resting blood pressure but in a measure of blood pressure reactivity at the

end of the experimental session on cognitive performance. In another study, spouses and work

supervisors did not, or marginally agreed, about participant's behavior indicating that

perception of Type A may de situationally determined. Moreover, their level of disagreement

was associated with elevated blood pressure in the participants. In both samples of university

employees, Venezuelan and British, Type As were more educated than Type Bs but they

differed in that in Venezuela there were more Type A women than men whereas the opposite

was found in the British sample. Type A was related to anger-out but only in men and to time

pressure and impatience but only in women, indicating gender differences in the content of

the construct.

To conclude about Type A and anger expression in a Latin American context, the

most salient findings were related to the gender differences and to the possible influence of

environmental demands and occupational level on Type A behavior. Conducting prospective

studies in this same cultural background seems to be the most appropriate next step in

assessing the universality of Type A, anger expression, hostility and lack of social support as

risk factors for coronary heart disease.

Vital Exhaustion, on the other hand, proved to be a solid one-factor construct in

Venezuela as it had previously been found in The Netherlands. Vital Exhaustion was

positively related to all anger expression style measures, to an indicator of negative thinking,

and, negatively, to social support. These associations were mainly found when using the

Interview but not so much with the Questionnaire. Type As were found to be more exhausted

than Type Bs and women were more exhausted than men. Vital exhaustion discriminated,

with a very high odds ratio, myocardial infarction patients from controls. Moreover, the two
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groups differed on anger-in but not in anger-out or anger-control. Vital Exhaustion was

related to a measure of negative self-concept in the first study but this association only

remained for the myocardial infarction patients in the case-control study. Nevertheless, the

discriminative power of Vital Exhaustion was found to be independent of the negative self-

concept

Thus, the hypothesis about the universality of Vital Exhaustion as a risk factor for

myocardial infarction is strengthened by our results. Furthermore, the boundaries between

Vital Exhaustion and other negative mood states such as negative self-concept are somehow

more clearly defined. Several issues remain to be explored. These have to do first with the

physiological processes leading to the exhaustion feelings and second, with the possible

psychosocial antecedents of exhaustion such as life events, job-related stress, and time

pathologies.

As from a methodological point of view, we conclude that asking other informants

about the participants behavior may be a valuable source of information to assess coronary

risk. Besides, the use of interviews rather than questionnaires should be the methodology

adopted in order to attain more reliable information. . • .; ,
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SAMENVATTING

Het onderzock naar de rol van psychosocialc factoren in net onlstaan van het

hartinfarct vorml een van de belangrijkstc onderzoeksgebieden in de Behavioral Medicine.

Dit komt door de heden ten dage algemeen onderkende bctekenis van psychologische

aspecten van hartziekten. Over verschillende kwesties wordt nog vcrschillcnd gcdacht.

Deze verdienen nader onderzoek. Deze dissertatie gaat op cnkelc van deze kwesties in. De

belangnjkste doelstellingen van deze dissertatie zijn: het verkennen van verschillende

aspecten van het Type A Gedrags Palroon (TAGP) en van Vitalc Uitputting (VU). Beide

factoren zijn in het verleden met Coronaire Hartziekten (CHZ) in verband gchracht.

Er werden vijf studies uitgevoerd, drie over het TAGP en twee over VU. Met

uitzondering van een studie werden alle onderzoeken uitgevoerd in Caracas, Venezuela. De

belangnjkste doelstellingen van de onderzoeken over het TAGP omvatten een exploratie

naar de validiteit van het construct in een Latijns Amerikaanse cultuur, waar het TAGP

nauwelijks bestudeerd is, de associatie bij het instituut ondergebracht met verschillende

manieren om boosheid uit te drukken en met sociale steun, vcrschillen tussen A-types en B-

types in bloeddruk en cardiovasculaire reactiviteit tijdens het uitvoeren van cognitieve

taken, en de prevalence van het TAGP bij Venezuelaanse en Britse medewerkers van een

universiteit en bij Venezuelaanse managers. Tevens werd aandacht besteed aan het oordeel

van andere informanten (de echtgenote en de werkbaas) over het TAGP, dc boosheid en de

sociale steun van de deelnemers aan het onderzoek.

De studies m.b.t. VU zijn in de eerste plaats gericht op de validatie van de spaanse

versie van twee bestaande instrumenten, te weten het Vitale Uitputtings Interview en de

Vitale Uitputting Vragenlijst, in de tweede plaats op hun verband met andere psychosociale

risicofactoren, en op de derde plaats op het bepalen van het discriminatieve vermogen van

VU tussen hartinfarct patienten en controles binnen dezelfde culturele context. In verschil-

lende studies werd ook aandacht besteed aan verschillen tussen mannen en vrouwen in

TAGP, VU en de wijze waarop boosheid tot uitdrukking wordt gebracht.

De belangrijkste resultaten met betrekking tot het TAGP lieten zien dat de

prevalence van het TAGP bij managers met een hoge positie in Venezuela 85% bedroeg.

Bij medewerkers van een universiteit in het Verenigd Koninkrijk bedroeg dit percentage
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57% en bij medewerkers van een universiteit in Venezuela 60%. Type As verschillen niet

van type B's met betrekking tot de bloeddruk in rust.

Zij verschilden wel in de reactiviteit van de bloeddruk op het einde van het

experiment, waarin cognitieve taken werden uitgevoerd. •'•

De stijging van de bloeddruk bleef bij A-types langer aanhouden dan bij B-types.

In een andere studie bleek dat echtgenoten en werkbazen niet of slechts marginaal

overeenkwamen in hun beoordeling van het gedrag van de deelnemers. Dit gee ft aan dat de

pcrceptie van het TAGP situationeel bepaald kan zijn. De mate waarin zij van oordeel

verschilden had een positief verband met verhoogde bloeddruk bij de deelnemers. In beide

samples van Venezuelaanse en Britse universiteitsmede-werkers bleken A types een hogere

opleiding gcnoten te hebben dan B-types. Het percentage A-types was in Venezuela hoger

bij vrouwen dan bij mannen. In het Britse sample werd het omgekeerde gevonden. TAGP

was positief verbonden met "anger-out", doch dit verband werd alleen bij mannen

aangetroffen. TAGP was ook positief geassocieerd met gevoelens van tijdsdruk en

ongeduld, doch dit verband werd alleen bij vrouwen aangetroffen. Dit wijst erop dat er

geslachts-verschillen bestaan in de inhoud van het construct.

Met betrekking tot het TAGP en het uitdrukken van boosheid in een Latijns

Amerikaanse context concluderen wij dat de meest in het oogspringende bevin-dingen

betrekking hebben op geslachtsverschillen en op de mogelijke invloed van omgevingseisen

en beroepsniveau op het TAGP. Het uitvoeren van prospectief onderzoek tegen deze

culturele achtergrond lijkt de meest aangewezen volgende stap om de universaliteit van het

TAGP, de wijze waarop boosheid geuit wordt, hostiliteit en gebrek aan sociale steun als

risicofactoren voor CHZ te bepalen.

VU bleek een sterk e^n-factor construct in Venezuela, zoals dat ook eerder in

Nederland geconstateerd werd. VU was positief verbonden met alle manieren om boosheid

te uiten, met een indicator van negatief denken, en negatief met sociale steun. Deze

verbanden werden vooral gevonden wanneer VU gemeten werd m.b.v. het interview en in

mindere mate wanneer VU werd gemeten m.b.v. een vragenlijst. Type A's bleken meer

uitgeput te zijn dan type B's en vrouwen waren meer uitgeput dan mannen. VU

discrimincerde met een zeer hoge odd's ratio tussen hartinfarct patienten en controles.

Bovendien verschilden beide groepen met betrekking tot "anger-in", maar niet met betrek-

king tot "anger-out" of "anger-control". VU correleerde positief met een index voor

negatief zelfbeeld in de eerste studie, doch deze associatie werd in de case-control studie

alleen bij de patienten en niet bij de controles geconstateerd. VU discrimineerde ook tussen

patienten en controles wanneer gecontroleerd werd voor negatief zelfbeeld.
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Het onderzoek versterkt de hypothese dat Vitale Uitputting een universele

risicofactor voor het krijgen van een hartinfarct is. Bovendien zijn dc grcnzen tussen VU en

andere negatieve gemoeds toestanden zoals negatief zelfbeeld nu enigermate helderdcr

gedefiniecrd. Verschillende vragen moeten nog verder onderzocht worden.

Deze hebben vooral betrekking op de physiologische processen die leiden tot

gevoelens van uitputting en. op de tweede plaats, op de antecedenten van uitputting zoals

life events, stress in de werksituatie, en tijd pathologiefn. . . • • • • .

Met betrekking tot de methodologie is onzc conclusic dat het bevragen van andere

informanten over het gedrag van een deelnemer aan een onderzoek een waardcvolle bron

kan zijn om informatie te verzamelen om het coronaire risico te bepalen. Bovendien

concludercn wij dat aan interviews de voorkeur gegeven moet worden boven vragcnlijsten

om betrouwbare informatie te verzamelen. ,




