
 

 

 

Secondary prevention in coronary artery disease :
evaluation of a behavioral intervention aimed at the
reduction of risk factors in coronary patients
Citation for published version (APA):

Sebregts, E. H. W. J. (2004). Secondary prevention in coronary artery disease : evaluation of a behavioral
intervention aimed at the reduction of risk factors in coronary patients. [Doctoral Thesis, Maastricht
University]. Universiteit Maastricht. https://doi.org/10.26481/dis.20041022es

Document status and date:
Published: 01/01/2004

DOI:
10.26481/dis.20041022es

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.20041022es
https://doi.org/10.26481/dis.20041022es
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/53af15ad-62c8-42bb-831d-67266095576d


Samcnvatnnji

SAMENVATTING

Han- en vaatziekten zijn de belangnjkstc dixxisi>orzaak in Ncderland, zoals in dc
meeste onrwikkelde landen het geval is. Met name coronarialijden is
veranrwoordelijk voor een groot stcrftepercentage. Hoewcl de sterfte aan
ischemischc hartziekten dalcndc is ten gcvolgc van inspanningcn met bctrckking
tot prevenrie en verbcterde bchandcling van het acute nwxard infarct, nccmt hct
aantal zickenhuisopnamen ten gcvolgc van ischcmische hart/iekten nog steeils
gestaag toe. Dit is mede te danken aan de vcrgrij/ing en aan hct t'eit dat paticnten
door verbcterde medischc kennis langcr in leven worden gehouden. Hct aantal
parienten met hartfalen ten gcvolgc van ccn ccrder doorgrmaakt infarct nccmt
daarmec echtcr toe. Secundairc prevenrie van coronarialijden is van groot belung,
aangczicn veel panenten tcgcnw(x>rdig hun myocard infarct overlcven. Ken van de
benadcringen voor secundairc prevenrie van coronanalijdcn bestaat 1111 hct
aanbicden van intervenries die gencht zijn op gedragsverandering. Intcrvcnries die
succes boeken in het vcrmindcrcn van risicofactorcn en psychosocialc
problcmariek zijn echtcr vaak langdung en dicntcngevolge wcinig motivcrend voor
dc patient, duur, en onpraktisch, waardoor implcmcntatic in de algemcnc
gczondhcidszorg wordt bemoeilijkt. In dit proefschnft ligt de nadruk op dc
effecnviteit van cen relaticf korte intcrvenrie waarvan dc inhoud is gcbascerd op
veelbelovcndc en effecnev - maar langdung - studies van dc afgclopen deccnnia.
In hcx>fdsruk 1 van dit proefschnft wordt ccn overzicht gegeven van studies naar
dc effecrivitcit van niet-farmacologische intcrvenrics op vcrandcring van
risicofactorcn bij parienten met coronarialijdcn. Dc literatuurbestanden
MED1.INK en PSYCHlit wcrden systemarisch door/ocht om studies tc
idenriheeren bcrretrende nict-farmacologischc intcrventics gencht op vcrandcring
van rookgedrag, cholcsterolgehalte, lichaamsbeweging, type A gcdrag, hypcrtensic
of lichaamsgewicht. Om de effecten van nict-farmacologische intcrventics op
vcrandcring van risicofactorcn bij parienten met coronanalijdcn te hestudcren,
werd clke nsicofactor apart in detail onderzocht. Alvorcns de rclevantc
intcrventiestudies worden beschreven, wordt cerst hct risico geschetst dat elk van
deze factoren heeft op coronarialijdcn. Kike nsicofactor bleek vcrvolgcns
ontvankelijk tc zijn voor verandenng door middel van intervenries die zijn gencht
op gedragsverandering. Intervenries gcricht op ecn ge/onde lecfsnjl kunncn hct
stoppen met roken bevordercn, vcrhoogde concentratics totaal- en 1,1)1,
cholesterol in het bloed vcrlagcn, en n,pe A gcdrag bij parienten met
coronarialijden ten gunste beinvlocdcn. Bovcndicn wordt cr melding gemaakt van
een gunsngc bcinvlocding van het atherosclerorische proces na interventies gencht
op intensievc verandenngen van leefsrijl en lichaamsbeweging. Intcrventics gencht
op bevordering van lichaamsbeweging en verandenng van type A gcdrag zouden
ook kunnen leiden tot afname van morbiditcit en mortaliteit ten gcvolgc van
ischemische hartziekten. Studies gencht op secundairc preventic van hypertensie
en overgewicht bij deze paricntengroep wcrden nict gevonden. Het hoofdstuk
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worth afgesloten met cen bespreking van beperkingen van de studie, alsmede
suggesties voor verbctenng.
Dc intervenrie die in dit proefschrift wordt geevalueerd is voornamelijk gebaseerd
op de mcthoden van drie belangrijke langduhge studies, nl. het 'Recurrent
Coronary Prevention Project' (Bracke & Thoresen, 1996), 'Project New Life'
(Burell, 1996), en de 'Ufestyle Heart Trial' (Ornish et al., 1990). Van alle
achtereenvolgende patienten die gedurende de periode tussen februari 1996 en
november 1997 werden opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Maastricht
(AZM), werd beoordeeld of zij in aanmerking kwamen voor deelname aan de
studie. Patienten werden geincludeerd als ze jonger waren dan 70, een diagnose
hadden van een acuut myocard infarct en / of een coronairc bypass operatie
hadden ondergaan, en in staat waren deel te nemen aan de reguliere
groepsfysiotherapie in het AZM. Patienten werden aselect toegewezen aan ofwel
de interventie, ofwel een controlegroep. Beide groepen ontvingen standaardzorg,
terwijl patienten die waren toegewezen aan de intervennegroep aanvullend een
multidisciplinair programma kregen aangeboden ter prevenrie van coronarialijden,
gencht op verandcring van nsicofactoren. De meringen werden uitgevoerd 1) voor
aanvang van hei programma, ongeveer vier weken na ontslag uit het ziekenhuis
(voormeting); 2) acht weken later, onmiddellijk na de intervenrie; 3) negen
maanden na becindiging van de interventie, hetgeen ongeveer een jaar na ontslag
was. Twechonderdvier patienten gaven toestemming (waarvan er 106 aselect
werden locgcwczen aan de intervennegroep en 98 aan de controlegroep), hetgeen
67% van alle in aanmerking komende patienten was. Van deze patienten trokken
20 patienten zich terug, waardoor het totale aantal patienten in de studie daalde
naur IH4.
Hffecten van de interventie op de uitkomstmaten werden berekend door middel
van covariantie analyses, waarbij in elk geval de voormering werd gebruikt als
covariaat. Na de hoofdanalyses werd een lnteractievariabele toegevoegd om te
bekijken of er vcrschillen waren in effecten tussen patientcn met hoge of lage
scores op de voormeting.
De effecten van de intervenne op de primairc psychologische uitkomstmaten type
A gedrag, vitale uitputting en depressie worden beschreven in hoofdstuk 2, terwijl
de sccundaire uitkomstmaten aan het hoofdstuk zijn toegevoegd als bijlage. Type A
gedrag werd gemeten d.m.v. een Nederlandse versie van het 'Videotaped
Structured Interview', Vitale litputring door middel van het Maastnchtse
Interview voor Vitale Uitputting, en depressieve stemming werd gemeten met de
Beck Depression Inventory (BD1) en het gestructurecrde interview volgens de
DSM 111 R classiticatic van een Depressieve Stoornis (SC1D). Bij de voormering
hadden patienten die aselect waren toegewezen aan de interventiegroep hogere
scores dan patienten in de controlegroep met betrekkmg tot vitale uitputting en
depressie zoals gemeten door de BD1, terwijl de andere vanabelcn in beide
groepen vergelijkbaar waren. De reductie in de totaalscore voor type A gedrag was
na 9 maanden in de intcrvennegroep significant grotcr dan in de controlegroep.
Zowel vijandigheid als ti|dsdruk, twee h<x>fdcomponenten van type A gedrag,
d.uLlen sterker in de inten ennegroep dan in de controle groep; zowel bij de eerste
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nameong aJs na 9 maanden. Kr werdcn geen sigruficante intervenrie cffecten
gevonden met betrekking tot vital? uirpurang. VX'el werd door een significance
interacae en ecn daarop volgende sub-analyse van paricnten met rclatief hoge
uirputtingsscorcs op de voormeang aangetoond, dat de intervenrie leidde tot ccn
verlaging van utale uirpurang bi) pauenten met rclatief hoge scores op dc
voormcting. Kr werden gccn effected gevonden met bctrckkmg ti>t dcprcssic zoals
gemcten door dc BDI, maar hct percentage pauenten met ccn dcprcssicvc scoornis
zoals gemcten door hct SCI I) interview lict op de cerste namcting ccn vootxlecl
zien voor de controlegrocp ten opzichte van dc intcrvcnticgrocp. Met ecn trend
voor significannc was direct na dc intcrventie in dc controlcgrocp ook ecn grotcrc
afname tc zien in dc sccundaire uitkonistma.it tocstandsangst, terwijl cr gccn
cffecten werdcn gevonden met betrekking tot kwaliteit van leven. Dc rcsultatcn
van dc srudie latcn dus zicn dat vcrschillendc psychologische nsicofactorcn bij
paricntcn met coronarialijdcn kunncn worden vcrlaagd door middcl van ecn
relanef korte lntervcnuc gencht op gcdragsvcrandcnng en nsicovcrlagmg. Dc
positicvc implicarie van dezc resultaten wordt center beperkt door dc negaticve
bevindingen met betrekking tot angst en dcpressieve stoornis. Dc rcsultalcn
worden vergelcken me! rclevantc studies uit het verlcdcn, en worden
bediscussicerd in hct hcht van dc inhoud van hct programma en de bcperkingcn
van de srudie.
In hootdsruk 3 worden dc cffcctcn van de intcrventie beschreven op de primairc
uitkomstmaat cholesterol. Kiinischc data zi|n verzanield door ecn tardioloog die
was geblindecrd m.b.t. dc groepsu>ewijzing van dc paricntcn. Vctconsumpric wcrd
gemcten door middcl van een zelfrapportagc vragcnlijst, dc "\'I*.T exprcs". Kr
waren op dc voormcting gccn vcrschillcn lusscn de lnicrvcnticgrocp en
controlegroep met betrekking tot demografische en kluusche kenmcrken. Na 9
maanden was hct totaal cholesterol in de intervenricgrocp significant gcdaald
vergelcken met dc controlegrocp. Dit effect was met name aanwe/ig l)i| patienicn
met een hoog totaal cholcstcrolgchaltc op dc voormcting. Dc dating in 1.1)1.
cholesterol was ook groter in dc intcrvenriegrocp dan in dc controlegrocp, en ook
deze effectcn warcn hct stcrkst bi| pauentcn met hogc I.DI. waarden op dc
voormcting. Gedurcndc dc 9 maanden follow up was cr sprake van ccn grotcre
verhoging van dosenng van statines in dc intcrvcnticgrncp dan in dc
controlegrocp. Als dc analyses werdcn gccorngccrd voor dit vcrschil werdcn dc
gunsuge effectcn van de intcrventie op l.DL en totaal cholesterol cnigszins
afgezwakt, hocwcl dc gunsuge effecten op totaal cholesterol nog aanwe/ig warcn
met een trend vixir significannc. Bij paricntcn met hogc cholesterolwaardcn op de
voormcting had de intervenrie ccn gunsug effect op totaal en 1.1)1. cholesterol
ongeacht doscring van statines. Hocwel vctconsumpue in de intcrvcnticgrocp ccn
grotere daling bet zien dan in dc controlcgroep (met ccn trend voor significannc),
was dc verandering in vctconsumpric met gcrelatcerd aan dc rcductic van hct
cholesterol. Mcrkwaardig genocg was slcchts bi) pancntcn met ccn lagc
vetconsumprie op dc voormcting afgenomen vctconsumpric gcassociccrd met
afgenomen cholcstcrolnivcaus. lien onverwacht rcsultaat was dat dc sujging van
HDL cholesterol groter was in dc controlegrocp dan in dc intcrvcnticgrocp. Dc
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rcsultaten wordcn besproken in hct licht van de bctrouwbaarheid van de
vocdselvragcnlijst en regressie naar hct gemiddelde. Therapietrouw met betrekking
tot medicaae wordt besproken aJs mogelijke medierende factor. lir wordt
gcconcludcerd dat dc positieve implicaties van de bevindingen worden beperkt
door dc onvcrwachte bcvinding dat de tocname in HDL cholesterol groter was in
de controlegroep dan in de interventiegroep.
Dc intcrvcntic had geen invloed op dc secundairc uitkomstmaten roken, quetelet-
lndcx en bloeddruk. Ciedurende de 9 maanden van follow-up was er sprake van
ecn grotcre afnamc in voorgeschreven doscring ACE remmers en Calcium
antagf>nistcn in dc intcrvcnticgroep vergcleken met de controlegroep. Als in de
analyses wcrd gccontrolecrd voor verandenng in voorgeschreven dosering van
voormcting tot follow-up, bereiktcn de effecten van de intervenrie op systolische
bloeddruk een trend van significant^ ten voordelc van patienten in de
intcrventiegrr>cp.
In dc studic was dc morbiditcit gedurendc follow-up laag, en niet een patient
overlccd ten gcvolge van een cardiovasculaire oorzaak. Veel studies hebben
onvoldocndc power om effecten van intcrventies op mortalitcit te onderzoeken,
met als gcvolg dat studies vaak wordcn samengevocgd in ecn meta-analyse zodat
dc power om bcpaalde effecten tc bcrekenen toeneemt. In hoofdstuk 4 wordt de
invloed van trends besmdeerd die zich dc afgclopcn jaren in studies hebben
voltrokkcn op dc effecten van psycho-cducaticve intcrvcntiestudies. Dc volgende
vraagstellingen wordcn bestudcerd: 1) Zijn dc gcrapportccrde effecten van psycho-
cducatie intcrvcntics op cardiovasculairc mortalitcit en het aantal terugkerende
infarctcn stabiel gcblcvcn dc afgelopcn decenniad 2) Indicn dit met hct geval is, kan
.dczc XMaHsliyaq*' J.i\V MW&l'VT OeTlhaliYU' d'oof a) toencmend'c of" afnemende
cardiovasculaire mortahteit en veranderend aantal terugkerende intarcten
gedurende dc afgclopcn decenniad b) vcrandcrendc kenmerken van
studiepopulaties gedurendc dc afgclopcn decennia? Voor dczc srudie gcbruiktcn
we de gegevens van de mccst recent gepubliceerdc meta-analyse betreffende
effecten van psycho educatic programma's op cardiovasculaire mortalitcit en
morbiditcit in patienten met coronanalijden (Dusseldorp ct al., 1999), waann
slcchts studies werden gcincludccrd van rclatief hoge kwaliteit. Aanvullend werden
dc liicratuurbcstanden MKD1.INK en PSYCH lit systcmansch door/ocht om
studies tc idennticcrcn die zijn gcpubliccerd vanaf 1998. Yijfenveertig studies
werden geincludccrd in dc studic, die alle betrekking hadden op de effecten van
psycho-cducatie programma's voor paticnten met coronanahjden. In de 11 studies
die het aantnl terugkerende infarctcn na 12 maanden rapportecrden, correlccrt
puhlicaticjaar van dc studic niet met het effect van dc intcrvcntics op de
hoevcelhcid icrugkerende infarctcn. Acht studies rapportercn 12-maands
cardiovasculaire mortalitcitscijfers, en in dezc studies correlccrt publicaticjaar
neg.uief met de odds ratio van cardiovasculaire mortaliteit; oudcrc studies
rapportercn dus grotcre gunsrige effecten van interventies op cardiovasculaire
mortaliteit dan nicer recent gepubliceerdc studies. Hoewel mortalitcit li|kt te dalcn
in dczc acht studies is dczc daling niet significant, en is dc dalende mortaliteit met
gecorrelccrd aan dc klcincrc effecten van de intcrvcntics op mortalitcit. Dc klcincre
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effecten op mortabteit gaan echter gepaard met con toenemende gcrruddclde
leefnjd \-an de studiepopulaoe in recentere studies. We besrudeerden verandenngen
in populaaekenmerken in 45 studies, en vonden dat pancnten met coronanalijden
die in recentere studies werden ge'includeerd gcmiddeld ouder zijn dan pancnten in
oudere studies. Bovcndien worden recente studies gckenmcrkt door ecu linger
percentage vrouwen in vergeliiking met oudere studies. Lie vcranderrnde
kenmerken van de popularie zijn gecorrcleerd aan veranderende incliisiecritcna in
de studies. Deze resuJtaten laten zien dat de externc validiteit van meta analyses
ameemt. We bediscussieren dat de vcrandcrende pancntkcnmcrkcn hct draagvlak
van de mtervenries aantast. Intervenries werden ontworpen voor en gencht <>p de
vcrbctenng van de gczondheid van )onge mannen, terwijl in studies steeds vaker
oudere en vrouwelijke patienten worden ge'includeerd.
Deskundigen benadrukken de noodzaak van zorg op maat in de cardiorcvalidatic,
maar vcx>ralsnog ontbreken de studies die de vcrdiensten hicrvan aantonen. I let
belangnjkste docl van hootdstuk 5 was om de kwaliteit te onderziK-ken van een
screeningsinstrument dat was onrwikkeld om pancnten vooraf tc sclccteren voor
een multiractorie'le interventie, en om te bepalen of aldus geselecteerde patienten
meer baat hadden bij een multifactonelc intcrventic dan patienten die met
voldeden aan de selectiecnteria. AUe 204 panentcn die werden gcincludccrd in
bovenbeschreven cftcctstudic werden gescrcend met als doel patienten tc
sclecteren met een ongunstig risicoproficl v(H>r coronanali|den. De hypothese dat
patienten met een slccht profiel mecr baat zouden hebben van de interventie dan
patienten met een gunstig profiel werd bestudeerd door een interactievanabele in
de covariantie analyses op te nemen waamiee de effectcn werden bestudeerd van
de interventie op klinische en psychologische nsicofactorcn. De geselecteerde
patienten bleken inderdaad ongunstiger niveaus van risicot'actorcn tc hebben dan
niet geselecteerde patienten. De interactievanabele was met significant in de
analyses van de acht bestudeerde nsicofactorcn, hetgeen impliceert dat dc effecten
van de interventie met verschilden tussen pancnten met of zondcr relatief
ongunstig risicoproficl. Ken post-hoc uitgevoerde sub-analyse met patic'nicn met
een relancf ongunsng nsicoprofiel toondc aan dat dc interventie voor deze groep
patienten (significant) effecticf was in het reduceren van het cholesterol en
blocddruknivcau, terwijl gunstige effecten met betrekking tot c|iietclet index, vitale
uitputnng en kwaliteit van leven een trend voor significanhe bereikten. 1 en sub-
analyse met patienten met gunstig nsicoprofiel toonde aan dat de intcrventie in
deze groep patienten significant effecrief was in het reduceren van een nsicofactor,
te weten type A gedrag. Het gcbruik van prc-sclcctic van patienten voor
mulrifactonele interventics moct bestudeerd worden in grotere en liefst zickcre
studiepopulanes. Hocwcl in de hoofdanalyses geen statistisch bewijs werd
gevonden voor de cffcctivitcit van pre-selectie v(K>r multifactonelc interventics,
duiden de subgroep analyses crop dat de cfficientie van cardiorcvalidatic mogehjk
kan worden verhoogd door deze te beperken tot patienten met coronanalijden die
een slecht nsicoprofiel hebben.
In de algemene discussic tcnslotte worden de resultaten van dc studie kort
samengevat en worden hypothetische verklanngcn voor het effect van de
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intervenrie (of het gebrek daaraan) en pre-selecrie besproken, waarbij de
belangrijkste beperkingen van de studie in ogenschouw worden genomen.
Implicaries die de bcvindingen hebben voor de klinische prakrijk worden
besproken, en er worden suggesries gedaan voor toekomsrig onderzoek. Rr wordt
onder mecr besproken dat toekomsrig onderzoek meer aandacht zou moeten
hebben voor het bestuderen van effecrieve en niet-effecrieve elementen van
psychologische interventies.
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