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INLEIDING

Al geruime tijd zijn hart- en vaatziekten (HVZ) in Nederland een belangrijke
oorzaak van sterfte. Het merendeel van deze hart- en vaatziekten komt voor rekening
van de ischemische aandoeningen. Tabel 1 geeft een overzicht van het verloop van
sterfte ten gevolge van HVZ en ischemische hartziekten vanaf de jaren vijftig.

Tabel 1 Tijdreeksen van sterftepercentages t.g.v
(bron: CBS)

Mannen:
aandeel HVZ sterfte "
sterfte t.g.v. ische-
mische hartziekten *'

Vrouwen:
aandeel HVZ sterfte »
sterfte t.g.v. ische-
mische hartziekten *'

1951

%

35

52

40

43

1956

%

41

52

45

43

1961

%

41

56

45

44

. HVZ

1966

%

44

58

47

44

en ischemische hartziekten in Nederland

1971

%

44

61

46

46

1976

%

44

61

47

46

1981

%

44

55

47

40

1986

%

41

55

44

40

1989

%

39

52

41

36

1) = als percentage van de totale sterfte in Nederland
2) = als percentage van de HVZ-sterfte

De tabel laat zien dat in Nederland het aandeel van de sterfte ten gevolge van
hart- en vaatziekten het grootst was gedurende het midden van de jaren zestig en de
jaren zeventig. Bij mannen bedroeg het sterftepercentage ten gevolge van hart- en
vaatziekten 44% en bij vrouwen lag het rond de 47%. Aan de HVZ-sterfte lag begin
en midden jaren zeventig bij 61% van de mannen en bij 46% van de vrouwen een
ischemische hartziekte ten grondslag. In de daaropvolgende periode is sprake van een
dalende trend. Ook bij de HVZ-sterfte is sprake van een dalende trend. In 1989 be-
droeg het aandeel HVZ-sterfte rond de 40%. Hiervan wordt bij mannen ruim de helft
en bij vrouwen ruim eenderde veroorzaakt door een ischemische hartziekte.

Ondanks de dalende trend in HVZ-sterfte en sterfte als gevolg van ischemische
aandoeningen is het evident dat in Nederland anno 1992 nog steeds een grote groep
mensen risico loopt op HVZ en ischemische hartziekten. Dit risico, ofwel de kans dat
zich bij iemand in de toekomst een hart- en vaatziekte zal voordoen, wordt veroorzaakt
door diverse risicofactoren. Tot de belangrijke cardiovasculaire risicofactoren worden
gerekend verhoogde bloeddruk en verhoogd cholesterolgehalte. Ook het gedragsken-
merk roken moet in dit rijtje worden geschaard. Andere gedragskenmerken waarvan is



aangetoond dat ze het ontstaan van HVZ bevorderen, zijn geen of buitensporig alcohol-
gebruik, ongezonde eetgewoonten, gebrek aan lichamelijke inspanning en stress. Naast
voornoemde gedragskenmerken zijn er ook empirische gegevens voor de schadelijke
werking van diverse vormen van belastende levensgebeurtenissen, ontbreken van socia-
le steun en lage sociaal-economische status.

Over de in cardiovasculair opzicht schadelijke werking van verhoogde bloed-
druk en verhoogd cholesterolgehalte bestaat in de epidemiologie weinig twijfel. Voor
de risicofactor roken geldt dit evenzeer. Voor de andere zojuist genoemde psycho-soci-
ale kenmerken is de wetenschappelijke bewijsvoering soms minder krachtig. Een be-
langrijke reden hiervoor is in de eerste plaats dat naar deze kenmerken minder onder-
zoek is gedaan. Een verder beperkend punt is dat bij dergelijke onderzoeken veelal
onderzoeksontwerpen zijn gehanteerd waarmee de oorzaak-gevolg relatie niet eenduidig
kan worden vastgelegd. Strikt genomen is een oorzaak-gevolg relatie nimmer te bewij-
zen. Ook niet met behulp van statistische procedures. De statistiek levert nu eenmaal
geen uitsluitsel over de richting van een relatie maar levert alleen een effectkwantifice-
ring voor de door de onderzoeker veronderstelde richting van deze relatie. Een gedeel-
telijk antwoord op de vraag of een bepaalde relatie te beschouwen is als een oor-
zaak-gevolg relatie, is afkomstig van de methodenleer. Deze stelt dat causaliteit mini-
maal moet voldoen aan de volgende drie voorwaarden: de oorzaak gaat in de tijd voor-
af aan het gevolg, er is een samenhang tussen oorzaak en gevolg en deze samenhang is
geen schijnsamenhang (de samenhang komt niet tot stand door verstorende kenmer-
ken). Aan de eerste causaliteitsvoorwaarde kan alleen worden voldaan als het onder-
zoeksontwerp voorziet in de noodzakelijke tijdsvolgorde van oorzaak- en gevolgmetin-
gen. De voorwaarden van samenhang en geen schijnsamenhang kunnen met behulp van
statistische procedures worden gecontroleerd.

De eerste minimale causaliteitsvoorwaarde bepaalt voor een belangrijk deel
welke onderzoeksvorm het meest geschikt is voor adequaat epidemiologisch onderzoek.
Zo is transversaal of dwarsdoorsnede onderzoek minder geschikt voor causaal epide-
miologisch onderzoek omdat oorzaak en gevolg tegelijkertijd gemeten worden. Case-
control of case-referent onderzoek, waarin hart- en vaatpatiënten met een representatie-
ve groep personen zonder hart- en vaatziekten worden vergeleken, kent ook zijn beper-
kingen. Weliswaar is in een dergelijk ontwerp een tijdsas ingebouwd - er wordt im-
mers op retrospectieve wijze naar de oorzaak gevraagd - doch ook hier zijn problemen
met de causaliteit, daar het gevolg al bekend is voordat de oorzaak wordt gemeten.
Daar komt nog bij dat het soms onmogelijk is om überhaupt kenmerken te meten die in
de tijd terugliggen. Een cohort studie of een follow-up studie waarin een van aanvang
af gezonde groep mensen wordt gevolgd op het voorkomen van hart- en vaatziekten,
komt wellicht het meest tegemoet aan de causaliteitsvoorwaarden. Alle relevante ken-
merken worden in het begin van de studie gemeten en gaan daarom in de tijd vooraf
aan het gevolg. Wanneer de follow-up een langere periode bestrijkt, is het van belang
de oorspronkelijke metingen te herhalen. Dit om rekening te kunnen houden met even-
tuele veranderingen van exposities.
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Tot en met de begin jaren tachtig was de hoeveelheid follow-up onderzoek
naar mogelijke psychologische en sociologische oorzaken van hart- en vaatziekten in
Nederland praktisch nihil. Voor het toenmalige Ministerie van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne, alsmede het Praeventiefonds en de Nederlandse Hartstichting was het
gebrek aan empirische gegevens aanleiding om in 1970 groen licht te geven aan een
grootscheeps follow-up onderzoek naar psycho-sociale cardiovasculaire risicofactoren
bij een aselecte steekproef van 3365 Rotterdamse mannen in de leeftijd van 45-59 jaar.
Dit Rotterdamse cohort, onderdeel van de zogenoemde Kaunas-Rotterdam Intervention-
Study (KRIS), werd tussen 1972 en 1974 uitgebreid gescreend op zowel somatische als
psycho-sociale cardiovasculaire risicofactoren. In 1982 zijn voor dit KRIS-cohort via
het Centraal Bureau voor de Statistiek de diverse overlijdensoorzaken voor een fol-
low-up van 9'/£ jaar verkregen. Verder werd in 1982 onder de nog in leven zijnde
KRIS-deelnemers een morbiditeitsonderzoek gehouden, waarmee de incidentie van
ischemische hartziekten kon worden vastgesteld. Aldus konden in een prospectief ont-
werp diverse relaties tussen enerzijds psycho-sociale kenmerken en anderzijds ische-
mische hartziekten en sterfte worden bestudeerd. Een beperking van deze studie was
evenwel dat de psycho-sociale kenmerken niet herhaald gemeten zijn gedurende de
follow-up. Met eventueel opgetreden veranderingen kon daarom geen rekening worden
gehouden. Ondanks deze tekortkoming lijken de KRIS-bevindingen wetenschappelijk
en maatschappelijk relevant. Zo geven de KRIS-bevindingen een historisch beeld van
de werking van diverse somatische en psycho-sociale risicofactoren voor een periode
waarin de incidentie van ischemische sterfte-oorzaken in Nederland haar hoogtepunt
kende. Naast het belang van de epidemiologische geschiedschrijving vormen de resul-
taten tevens de basis voor extrapolatie naar de huidige situatie. De diverse relatieve
risico's en de daarvan afgeleide populatie attributieve risicopercentages leren welke
psycho-sociale kenmerken de Nederlander de meeste hartschade toebrengen. Op grond
van deze inzichten kunnen efficiënte beleidsprogramma's worden opgezet om het aan-
deel hart- en vaatziekten in onze samenleving verder terug te dringen.

Onderhavige dissertatie is een bundeling van een aantal publikaties over de
resultaten van de KRIS follow-up studie zoals die vanaf 1988 tot op heden zijn ver-
schenen.

Hoofdstuk 1 is nagenoeg een integrale weergave van een rapport over sociaal-
economische gezondheidsverschillen zoals dat in 1989 is uitgebracht in opdracht van
het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In het hoofdstuk wordt de
samenhang beschreven tussen enerzijds sociaal-economische status (SES) en anderzijds
opvattingen over gezondheid, cardiovasculaire risicofactoren, ischemische hartziekten
en (kanker)sterfte. Het sociologische kenmerk sociaal-economische status is hier weer-
gegeven door beroep, opleiding, wijk waarin men woont en een samengestelde index,
waarin naast deze drie kenmerken ook het beroep na het afsluiten van de opleiding en
het beroep van de vader is opgenomen. Verder wordt in dit hoofdstuk stilgestaan bij de
oorspronkelijke doelstellingen van het screeningsonderzoek in 1972-1974, de steek-
proeftrekking en het additionele morbiditeits- en mortaliteitsonderzoek in 1982.
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Hoofdstuk 2 gaat in op het effect van burgerlijke staat op cardiale sterfte en
totale sterfte. Onderzocht wordt of al dan niet hebben van een partner, wat geïnterpre-
teerd kan worden als een indicator voor sociale steun, van invloed is op beide eindpun-
ten.

In hoofdstuk 3 wordt het effect van roken op ïschemische eindpunten en (kan-
ker)sterfte beschreven. Het gedragskenmerk roken is onderscheiden in nooit-rokers,
voormalige rokers, pijp- of sigarenrokers, personen die 1-9 sigaretten per dag roken en
personen die 10 of meer sigaretten per dag roken.

Hoofdstuk 4 behandelt het effect van het gedragskenmerk alcoholconsumptie
op ischemische hartziekten en sterfte. Het kenmerk alcoholconsumptie geeft zowel uit-
drukking aan de dnnkfrequentie als aan de genuttigde drinkhoeveelheid en is als zoda-
nig als een ordinale meting te beschouwen. Nagegaan is ondermeer of het zo veelvul-
dig gerapporteerde U-vormige effect tussen alcoholgebruik en ischemische aandoenin-
gen door de KRIS-gegevens bevestigd wordt.

In hoofdstuk 5 wordt verslag gedaan van het predictieve vermogen van stress
gemeten met de zogenoemde 'Reeder stress scale'. Aan de kwaliteiten van deze in
onbruik geraakte stress-schaal bestaat enige twijfel. Wel bevat deze schaal een item dat
verwijst naar ongewone vermoeidheid. Van ongewone vermoeidheid is bekend dat het
een sterk voorspellende betekenis heeft op het optreden van hart- en vaatziekten. Er
zijn dan ook aparte analyses uitgevoerd om na te gaan of gevoelens van uitputting,
zoals gemeten door dit Reeder-item, cardiovasculaire betekenis heeft.

In hoofdstuk 6 staat de relatie centraal tussen familiale belasting en hart- en
vaatziekten. Hoewel familiale belasting in eerste instantie lijkt te verwijzen naar een
erfelijke component, is dit kenmerk voor een deel ook als een sociologische factor te
beschouwen. Het kan immers verwijzen naar bepaalde omgevingsfactoren die de on-
derzoekspersoon gemeenschappelijk heeft met zijn directe familieleden. Familiale be-
lasting is gemeten als het voorkomen van een hartinfarct, een hersenbloeding of plotse-
linge dood bij naaste familieleden. Bij deze drie kenmerken is telkens onderscheiden of
de belasting alleen bij ouders, bij broers of zussen of bij zowel ouders als broers of
zussen voorkwam.

Hoofdstuk 7 gaat in op de relatie tussen lichamelijke inspanning en ischemi-
sche hartziekten. Het beschrijft in welke mate personen met minder zware lichamelijke
activiteit in het beroep, in het woon-werk verkeer en in de vrije tijd alswel personen
met minder zware inspanning op de voornoemde vlakken tezamen genomen een ver-
hoogd risico op ischemische hartziekten hebben.

In hoofdstuk 8 tenslotte worden de meest wezenlijke onderzoeksbevindingen
naast elkaar gezet. Verder worden de attributieve risicopercentages van zowel de so-
matische als de diverse psycho-sociale risicofactoren met elkaar vergeleken. Aldus
wordt inzicht gegeven in het relatieve belang van de diverse risicofactoren op het ont-
staan van ischemische hartziekten.
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Hoofdstuk 1 is een nagenoeg integrale weergave van een rapport over
sociaal-economische gezondheidsverschillen. Deze in 1989 verschenen
publicatie is samengesteld in opdracht van het Ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur.
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Woo/ïfe/u* 7

HOOFDSTUK 1
De samenhang tussen sociaal-economische status,

gezondheidsopvattingen, risicofactoren,
cardiale mortaliteit en sterftekans.

Gegevens van de KRIS follow-up studie

(F. Otten, C.F. Mendes de Leon, A. Appels)

• ' • • - • : • . • • ' • ' . ' V

SAMENVATTING

7n d// rapporf wordf verïZag gedaan over de jamenTuyig /uwen iociaaZ-eco-
nomiscfte j/a/us (ï£5^ en^rzyaj en opva/zingen over gezondAeW, cardiovasculaire
risicq/ac/oren en tfer/reikanjen anaerzyds. De gegevens zi/n on/Zeend aan een onder-
zoei £y JJ6J Ttotterdawue mannen van 45-60 yaar. Deze groep werd in 7972/7975
onderzoen/ op cardiovajcwZaire risico/actoren en daarna 9£$ yaar gevoZgd. 5£S werd
op vier manieren var/ges/e/d.- beroep, op/eiding, wi/Jk waarin m£n woon/ en een samen-
gej/eWe index, waarin naaj/ deze drie varia£e/en ooi ne/ oeroep na ne/ a/i/wi/en van
de op/eiding en ne/ èeroep van de vader waj opgenomen.

A/annen M/7 de Zagere j/ra/a èZejten de ianj op Ae/ itrf/^n van een ernjrige
ziefae noger in /e jcna/Zen dan mannen ui/ de nogere wra/a. Zi/' vonden ooi vaier da/
er weinig o/ niett aan /e doen « om een ziei/e /e voorkomen.

5£5 o/eei in 7972 geen samennang /e fteooen me/ de cardiovascwZaire mico-
./ac/oren, me/ «i/zonden"ng van roiken en a/conoZconjump/ie. Tïoien en ge/ieeZon/noM-
ding Jtwamen meer voor in de Zagere 5/ra/a, /erwi/Z ma/ig aZconoZgeoruii meer preva-
Zen/ waj in de nogere s/ra/a.

5£5 Wee* nie/ 5amen /e nangen me/ de ia/w op ne/ /tnygen van een aZ dan nie/
ya/aZe nar/zieA/e. Wannen me/ een Zaag oeroe/wniveaH nadden meer Jkani op j/er/le /en
gevoZge van fcanjfcer. Di/ oZeeik /oe /e jcnri/ven aan ver̂ cniZZen in roien en twrgerZi/ie
j/aa/. A/annen H/7 de noogs/e 5£5-wi//t nadden minder ianj op 5/er//e /en gevoZge van
ianier o/5/e/Jïe /en gevoZge van weZJfce oorzaai dan ooi. 7n ne/ noogi/e oeroep^niveaü
waj ooi de iani op zo/aZe i/er^e Zager dan in de andere niveaa 'J. De samengcr/eZde
index ga/geen dwideZi/ie aanwi/zing voor een verèand /uwen 5£5 en .s/er/Zeianjen.
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1.1 INLEIDING •

Dit rapport beoogt een bijdrage te leveren aan het beantwoorden van de vraag
of er ook in Nederland sociaal-economische gezondheidsverschillen bestaan (1). Deze
thematiek was aanleiding voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in
1987 een conferentie te houden over de ongelijke verdeling van gezondheid (2). Het
voornaamste bestanddeel van dit rapport zal bestaan uit het verslag van enige explora-
tieve resultaten van de Kaunas Rotterdam Intervention Study (KRIS). De KRIS was
een preventief onderzoek naar cardiovasculaire en totale mortaliteit, uitgevoerd tussen
1972 en 1981 bij een groep van 3365 mannen van 45 tot 60 jaar (3). Met de KRIS-
gegevens is op exploratieve wijze onderzocht of er in Nederland sprake is van gezond-
heidsverschillen tussen sociaal-economische groepen voor wat betreft ischemische
hartziekten en sterfte. Het eerste deel van dit rapport is voornamelijk gewijd aan een
overzicht van de belangrijkste binnen- en buitenlandse onderzoeksgegevens over het
verband tussen sociaal-economische status enerzijds en bepaalde gezondheidsrisico's,
morbiditeit en mortaliteit ten gevolge van ischemische hartziekten, en mortaliteit in het
algemeen anderzijds. Alvorens hierop in te gaan, wordt eerst het concept sociaaJ-eco-
nomische status nader toegelicht.

1.1.1 Sociaal-economische status

Iedere maatschappij kenmerkt zich door een bepaalde verdeling van schaarse
goederen over de diverse categorieën van mensen. Deze schaarse goederen omvatten
niet alleen datgene wat in geld kan worden uitgedrukt, maar alles wat bepalend is voor
de menselijke levenskansen. Binnen de sociologie is het veelal gebruikelijk om bij
schaarse goederen Weber's driedeling van sociale klasse, status en politieke macht aan
te houden (4). Sociale klasse is te beschouwen als een economisch concept. Het ver-
wijst naar eigendomsverhoudingen en controle over materiële hulpbronnen. Status
verwijst naar de mate van prestige of eer die men in een gemeenschap of samenleving
geniet. Het maatschappelijke aanzien heeft betrekking op allerhande sociale en culture-
le kenmerken die medebepalend zijn voor de menselijke levenskansen. Voorbeelden
hiervan zijn familie-afkomst, leefstijlen en sociale netwerken. Politieke macht, tenslot-
te, verwijst naar een specifieke vorm van machtsmiddelen. De mate waarin men over
dergelijke machtsmiddelen beschikt, is voor een belangrijk deel bepalend voor de
plaats die men inneemt in de maatschappelijke verdelingsstructuur. Als indicatoren
voor sociale stratificatie worden in de sociologie doorgaans beroep, opleiding en inko-
men genomen. Deze kenmerken hebben vooral betrekking op de door Weber onder-
scheiden concepten sociale klasse en status. Beroepsmetingen zijn voor het merendeel
gebaseerd op een of andere vorm van rangschikking van de verschillende beroepen.
Deze rangschikking kan plaatsvinden op grond van prestigewaarderingen van de diver-
se beroepen (door externe beoordelaars) of op grond van bekwaamheidscriteria zoals
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benodigd onderwijsniveau, richting van het onderwijs, specifieke ervaringskennis en
zelfstandigheid in het werk. Metingen van het beroepsprestige hebben betrekking op
Weber's statusconcept, terwijl beroepsclassificaties op grond van bekwaamheidscriteria
naar zowel sociale klasse als status verwijzen. Ook bij onderwij smetingen is er sprake
van onderlinge verwevenheid van de concepten sociale klasse en status. Enerzijds
houdt de hoeveelheid genoten onderwijs verband met bepaalde gedrags- en handelings-
patronen die van invloed zijn op iemand's leefstijl en sociale netwerken (status). An-
derzijds voorziet het genoten onderwijs in de kwalificaties die nodig zijn om bepaalde
beroepen te kunnen uitoefenen en om een bepaald inkomen te verwerven (sociale
klasse). Zoals zojuist is aangegeven, is inkomen vooral te beschouwen als een indicator
van sociale klasse. Echter ook voor deze indicator geldt dat er een bepaalde overlap
met status kan bestaan. Inkomen kan bepalend zijn voor de opleidingsmogelijkheden en
aldus mede van invloed zijn op leefstijlen en genoten prestige. Een en ander betekent
dat evenals de gehele maatschappeijke verdelingsstructuur, ook de diverse afzonderlij-
ke indicatoren van deze structuur gekenmerkt worden door multidimensionaliteit.
Zuivere conceptuele scheidslijnen tussen SES-dimensies en tussen diverse deelcompo-
nenten van een afzonderlijke dimensie zijn dan ook nimmer te trekken.

Anders dan in de sociologie worden in de epidemiologie de verdelingskenmer-
ken niet als te verklaren variabelen maar als verklarende variabelen (voor gezondheid)
gebruikt. Tot op heden is het evenwel nog onduidelijk welke indicatoren van sociale
stratificatie het meest relevant zijn om gezondheidsverschillen te onderzoeken. Net als
in de sociologie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de standaardindicatoren beroep,
opleiding en inkomen. Omdat deze indicatoren naar zowel sociale als economische
hulpbronnen verwijzen, worden ze in de epidemiologie doorgaans aangeduid als ken-
merken van sociaal-economische status (SES). Van de standaard SES-indicatoren zijn
in deze bijdrage alleen het beroep en de opleiding van de respondenten gebruikt. Het
beroep is gebaseerd op een door het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen
(ITS) ontwikkelde beroepenclassificatie (48). De criteria die aan deze classificatie ten
grondslag liggen, zijn arbeidssector, in loondienst of zelfstandig werken en (al of niet)
leiding geven. Aldus verwijst het beroep evenals de opleiding, naar de verdelingsdi-
mensies sociale klasse en prestige. De SES-indicator inkomen is niet bij het onderzoek
betrokken, omdat in de KRIS-studie geen inkomensmetingen zijn verricht. Behalve van
beroep, opleiding en inkomen wordt in het epidemiologisch onderzoek soms gebruik
gemaakt van contextuele SES-metingen en van samengestelde indices. Omdat het be-
stand van de KRIS-studie gebaseerd is op een gestratificeerde steekproeftrekking met
vier verschillende SES-wijken als eenheid van stratificatie, is tevens de variabele SES-
wijk in het onderzoek meegenomen. Daar deze SES-bepaling mede gebaseerd is op
beroeps- en opleidingsgegevens van de in deze wijken woonachtige kostwinners, geldt
dat de omgevingsfactor SES-wijk verwijst naar onderscheiden, algemene niveau's van
prestige en sociale klasse in de wijken. Vanwege de overlap tussen de verschillende
SES-indicatoren voor wat betreft enige maatschappelijke verdelingsdimensies, is in
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deze bijdrage met behulp van factoranalyse een index samengesteld die uitdrukking
geeft aan de gemeenschappelijke component van diverse SES-indicatoren. Deze index
is gebaseerd op beroeps- en opleidingsgegevens van de respondent, het beroep van de
vader en het type SES-wijk waarin de respondent woont. Omdat aan deze index metin-
gen van zowel sociale klasse als prestige ten grondslag liggen, wordt verondersteld dat
deze unidimensionele maat de gemeenschappelijkheid van voornoemde stratificatievor-
men weergeeft.

Het literatuuroverzicht is vooral gericht op beroeps- en opleidingsniveau, aan-
gezien deze SES-indicatoren de spil vormen van onderhavig onderzoek. Eerst komen
de SES-verschillen ten aanzien van gezondheidsrisico's aan bod. Onder gezondheidsri-
sico's worden vooral indicatoren verstaan die een verhoogde kans geven op het krijgen
van hart- en vaatziekten, met name roken, bloeddruk, cholesterolgehalte van het bloed,
alcoholgebruik en overgewicht. Daarna worden onderzoeksgegevens besproken met
betrekking tot het verband tussen SES en coronaire morbiditeit en mortaliteit. Het
laatste deel behandelt SES-verschillen ten aanzien van mortaliteit in het algemeen en
mortaliteit ten gevolge van kanker.

1.1.2 SES en cardiovasculaire risicofactoren

Het onderzoek naar gezondheidsrisico's bij verschillende sociaal-economische
klassen is een van de wijzen waarop sociaal-economische gezondheidsverschillen bestu-
deerd kunnen worden. De achterliggende gedachte is dat mensen uit min of meer on-
derscheiden SES-groepen verschillen in riskante gewoonten, en daarom verschillen met
betrekking tot risico-indicatoren van bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Dit gegeven zou
dan mede de ziekte- en sterfteverschillen tussen SES groepen kunnen verklaren.

Een aanzienlijke hoeveelheid onderzoek lijkt uit te wijzen dat er over het
algemeen een omgekeerd verband bestaat tussen sociale klasse en prevalentie van
cardiovasculaire risico-indicatoren. Dat is het duidelijkst aangetoond voor roken en
hoge bloeddruk. Verscheidene buitenlandse bevolkingsonderzoeken uit de jaren zestig
en zeventig vonden dat in lagere SES-klassen meer gerookt werd (5,6,7) en dat daar de
prevalentie van hoge bloeddruk hoger was (5,7,8). Niet alle resultaten uit buitenlands
onderzoek zijn hiermee in overeenstemming. In de Framingham-Study bijvoorbeeld,
was er geen duidelijk verband tussen opleiding of beroepsstatus ("white-collar" vs.
"blue-collar") en bloeddruk. Er werd ook geen relatie gevonden tussen rookgedrag en
opleiding, maar wel met beroepsstatus: "blue-collar workers" rookten significant meer,
na correctie voor leeftijd en relatief gewicht, dan "white"-collar workers", al gold deze
relatie alleen voor de mannen in dit onderzoek (9). In een recent Noors bevolkingson-
derzoek, de Tromso Heart Study, werd wel een significant negatief verband aange-
toond, na correctie voor leeftijd en andere factoren, tussen opleiding en zowel percen-
tage rokers als systolische bloeddruk (10).
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Uit Nederlands onderzoek is eveneens naar voren gekomen dat roken en ande-
re risicofactoren voor cardiovasculaire ziekten vaker in lagere SES-klassen voorkomen
(11). Daarbij moet opgemerkt worden dat toegenomen rookgedrag onder vrouwen uit
lagere SES-groepen een relatief recente ontwikkeling is, terwijl dat voor mannen reeds
sinds de jaren zestig is waargenomen (12). Recent epidemiologisch onderzoek in Ne-
derland laat zien dat het percentage rokers minder hoog is bij hoger opgeleide mannen
dan bij lager opgeleide mannen. Bij vrouwen waren er echter minder sterke verschillen
naar opleidingsniveau (13). Systolische bloeddruk had in hetzelfde onderzoek geen
duidelijk verband met opleidingsniveau, al lagen de gemiddelde waarden bij de hoger
opgeleide mannen en vrouwen wel lager dan bij de minder hoog opgeleiden (13).

De bevindingen met betrekking tot het verband tussen SES-indicatoren en
serumcholesterolgehalte lijken minder consistent. Uit een Amerikaans bevolkingsonder-
zoek (The National Health and Nutrition Examination Survey) is bijvoorbeeld gebleken
dat er begin jaren zestig nog geringe verschillen bestonden in cholesterolgehalte naar
opleidingsniveau, en dat die verschillen aan het eind van de jaren zeventig nagenoeg
verdwenen waren (14). In een overzicht van drie epidemiologische studies in Chicago
werd eveneens geen verband tussen opleidingsniveau en cholesterolgehalte geconsta-
teerd (15). Een andere Amerikaanse studie vond alleen een negatieve relatie tussen
SES-klasse en hypercholesterolemie voor blanke bevolkingsgroepen (16). In de Fra-
mingham studie werd geen enkel verband tussen opleidings- of beroepsniveau en cho-
lesterol gevonden (9). In twee Noorse studies werden hogere cholesterolgehalten in
lagere SES bevolkingsgroepen gevonden (6,10), terwijl twee Britse studies het tegen-
overgestelde resultaat lieten zien (17,18). De weinige Nederlandse gegevens laten
evenmin een eenduidige relatie zien tussen opleidingsniveau en cholesterolgehalte: bij
mannen is er geen duidelijke trend, terwijl vrouwen met een hogere opleiding over het
algemeen lagere cholesterolwaarden hebben dan vrouwen met een minder hoge oplei-
ding (13).

De relatie tussen SES en alcoholgebruik is weinig eenduidig. In de Amerikaan-
se samenleving komt geheelonthouding veel vaker voor in lagere SES-groepen dan in
hogere. De onderzoeksgegevens in nationale surveys in dat land zijn echter betrekke-
lijk inconsistent geweest met betrekking tot het verband tussen SES en zwaar alcohol-
gebruik en drankproblemen (19). In een andere Amerikaanse studie werden hogere
prevalenties van zowel geheelonthouding als zwaar alcoholgebruik waargenomen onder
de lager opgeleiden (20). In een recent Amerikaans onderzoek werd gevonden dat
mannen uit hogere SES-groepen minder vaak geheelonthouders waren, minder vaak
meer dan 3 glazen alcoholhoudende drank per dag nuttigden, minder vaak drankproble-
men rapporteerden en minder vaak periodiek zware drinkers zijn dan mannen uit lage-
re SES-groepen (21). Overmatig alcoholgebruik was ook frequenter onder lager opge-
leiden in een Canadese studie (22) en onder "blue-collar workers" in een Finse studie,
zij het dat het laatste resultaat beperkt bleef tot de mannelijke populatie (23).
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In Nederland hebben hoger opgeleiden een iets hogere gemiddelde alcoholcon-
sumptie dan lager opgeleiden. De verschillen bij mannen tussen deze groepen zijn
tussen 1970 en 1980 echter kleiner geworden, terwijl ze bij vrouwen juist toegenomen
lijken te zijn. Geheelonthouding komt in 1981 minder voor onder hoger opgeleiden,
terwijl er zich onder de lager opgeleiden meer zware drinkers bevinden (meer dan 3
glazen per dag gemiddeld) (24). De resultaten wijzen in de richting van een iets hogere
gemiddelde alcoholconsumptie onder de beter opgeleiden, terwijl overmatig drinken
meer onder lager opgeleiden lijkt voor te komen.

Overgewicht zoals uitgedrukt in relatief gewicht (=100 maal de ratio van
waargenomen gewicht en gewenst gewicht volgens lengte en geslacht-afhankelijke
normtabellen) of de Queteletindex (gewicht/lengte^) vertoont weer een duidelijk nega-
tief verband met SES-klasse. In twee van de drie epidemiologische studies in Chicago
werd er een gradueel afnemend gemiddeld relatief gewicht gevonden bij toenemende
opleidingsniveau's (15). Toenemende prevalentie van overgewicht in groepen met
lagere opleidingsniveau's werd geobserveerd in een Noorse studie (10) en een Canade-
se studie (22).

In een Nederlandse studie bij jonge volwassenen (19-31 jaar) was er sprake
van significante verschillen in gemiddelde Queteletindex tussen hoger, middelbaar, en
lager opgeleide groepen, waarbij eenzelfde inverse trend werd geconstateerd (25).
Afnemende Queteletindex bij stijgend opleidingsniveau werd eveneens gevonden in een
recent gehouden bevolkingsonderzoek onder mannen en vrouwen tussen de 20 en 60
jaar in Amsterdam, Doetinchem en Maastricht (13). Tenslotte wees een ander Neder-
lands onderzoek uit dat bij zowel mannen als vrouwen het percentage mensen met
overgewicht afliep van lagere sociale klasse tot hogere sociale klasse (26). Met andere
woorden, al deze onderzoeksresultaten bevestigen een omgekeerd lineair verband
tussen opleidingsniveau of SES en overgewicht, zowel in Nederland als in enkele
andere geïndustrialiseerde landen.

1.1.3 SES en morbiditeit en mortaliteit ten gevolge van ischemische hartziekten

De belangrijkste doodsoorzaak in geïndustrialiseerde landen wordt gevormd
door de groep van cardiovasculaire aandoeningen. Van alle sterfte aan deze groep
aandoeningen kan weer ongeveer de helft toegeschreven worden aan de groep van
ischemische hartziekten GHZ). Vandaar dat hier apart ingegaan wordt op wat er be-
kend is over de relatie tussen SES-factoren en morbiditeit en mortaliteit ten gevolge
van IHZ. Aangezien er veel meer gegevens bekend zijn over de verdeling van IHZ-
mortaliteit dan over de verdeling van IHZ-morbiditeit over verschillende niveau's van
SES, zal eerst op de eerste ingegaan worden.

De meeste onderzoeksgegevens met betrekking tot het verband tussen SES en
IHZ-mortaliteit komen uit Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Verschillende
Britse studies laten zien dat er een gradiënt bestaat tussen sociale klasse en sterfte aan
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IHZ: hoe hoger de sociale klasse des te lager de sterfte aan IHZ (27). Een analyse van
Britse nationale censusgegevens liet zien dat het verschil in IHZ-mortaliteit tussen de
hoogste en laagste sociale klassen van 1970-72 tot 1979-83 zelfs is toegenomen. Be-
droeg de oversterfte begin jaren zeventig onder geschoolde en ongeschoolde mannelij-
ke arbeiders tussen de 20 en 64 jaar nog ongeveer 12% in vergelijking met middelbare
en hogere employees, begin jaren tachtig was dat verschil opgelopen tot ongeveer 30%
(28). Hierbij moet opgemerkt worden dat wanneer deze mortaliteitsverschillen gecorri-
geerd worden voor de prevalentie van risicofactoren in deze groepen, de verschillen
aanzienlijk, maar niet geheel, geneutraliseerd worden. Met name rookgedrag heeft een
duidelijk aandeel in de oversterfte aan IHZ onder de geschoolde en ongeschoolde
arbeiders (29). Het percentage rokers is in die beroepsgroepen tussen 1972 en 1982
ook veel minder sterk gedaald dan in de groep van middelbare en hogere employees
(28). Voorts werd er in een studie van mannelijke Britse rijksambtenaren gevonden dat
de groep van ambtenaren werkzaam in de hogere administratieve beroepen beduidend
minder cardiale mortaliteit vertoonde dan de groepen ambtenaren werkzaam in de
midden- of lagere kaders. De ambtenaren in de laagste beroepskaders hadden vier maal
zoveel kans aan een hartziekte te overlijden dan degenen in het hoogste kader. Uit
nadere analyse van deze gegevens bleek dat slechts 40% van deze oversterfte toege-
schreven kon worden aan de klassieke risicofactoren roken, hoge bloeddruk en choles-
terol (17).

In de Verenigde Staten bestaat er eveneens een verhoogde morbiditeit en mor-
taliteit aan IHZ bij lagere SES-groepen. Dit is vooral de laatste decennia zichtbaar
geworden; daarvoor was er eerder sprake van oversterfte bij hogere SES-groepen (30).
Dit is bijvoorbeeld aangetoond in een epidemiologisch onderzoek naar hartziekten in
een agrarische streek in het zuiden van Amerika. In deze studie had een groep van
blanke volwassen mannen afkomstig uit een hogere SES-klasse rond 1960 nog een
verhoogd risico op IHZ-mortaliteit, terwijl een even oude groep mannen uit de lagere
SES-klassen begin jaren zeventig het hoogste IHZ-sterfterisico had (31). In een studie
van mannen die een eerste hartinfarct overleefd hadden bleek dat mannen met een
lagere opleiding een tweemaal zo hoge mortaliteit hadden dan mannen met een hogere
opleiding, ook na correctie voor andere belangrijke prognostische factoren (32).

Er zijn eveneens enkele ecologische studies gedaan naar de relatie tussen
indicatoren van SES en sterfte aan IHZ. Zo bleek in de staat Massachusetts dat in
buurten die bewoond werden door mensen met doorgaans lage opleidingen, en die
gekenmerkt werden door hoge percentages werkloosheid en slechte kwaliteit van hui-
zen, een oversterfte aan IHZ voor te komen (33). Een recente Amerikaanse studie
rapporteerde dat de daling van sterfte aan IHZ in de Verenigde Staten in de meeste
gevallen later inzette in stedelijke gebieden gekenmerkt door lagere waarden op een
aantal sociaal-economische indicatoren. Deze indicatoren bestonden bijvoorbeeld uit
gemiddeld inkomen en gemiddelde opleiding en werkgelegenheid in een bepaald ge-
bied, en toename of afname in deze factoren tussen 1960 en 1970. De gebieden met de
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minst gunstige sociaal-economische omstandigheden hadden 2 tot 10 maal zoveel kans
dat de daling in IHZ-sterfte pas laat begon in vergelijking met gebieden met de gun-
stigste sociaal-economische omstandigheden (34).

Tot aan de jaren zeventig leverden de onderzoeksresultaten over het verband
tussen SES-indicatoren en morbiditeit ten gevolge van IHZ een weinig consistent beeld
op. Er werden zowel positieve als negatieve associaties gevonden, terwijl er ook stu-
dies waren die geen enkel verband aantroffen tussen SES en incidentie van IHZ (33).
Onder incidentie van IHZ wordt meestal nieuwe gevallen van angina pectoris en nieu-
we gevallen van hartinfarct, zowel niet-fataal als fatale bedoeld. Jenkins concludeerde
in 1971 op grond van de toen bekende onderzoeksresultaten dat er mogelijk een posi-
tief verband bestond tussen opleiding en risico voor angina pectoris, maar een negatief
verband tussen opleiding en risico voor hartinfarct (34).

In latere studies is er vaker een duidelijke samenhang gevonden tussen SES-
factoren en optreden van IHZ. De prevalentie van angina pectoris was in een recent
Brits onderzoek tweemaal zo hoog onder geschoolde en ongeschoolde arbeiders als
onder middelbare en hogere employees. Bij de eerstgenoemde groep werd ook 44%
meer fatale en non-fatale hartinfarcten geconstateerd (29). In een recent Amerikaans
onderzoek bleek dat de prevalentie van hartinfarcten een graduele relatie vertoonde met
opleidingsniveau: het percentage mannen dat een hartinfarct had gehad was het hoogste
in de groep die de minste opleiding gevolgd hadden, terwijl dat percentage afliep
naarmate de groep een hogere opleiding voltooid had (35). In een Zweeds onderzoek
naar cardiovasculaire ziekten bij vrouwen hadden degenen die alleen de lagere school
afgemaakt hadden een significant verhoogd risico op angina pectoris, maar niet op een
hartinfarct. Wel bleken vrouwen van echtgenoten die tot de groep van geschoolde of
ongeschoolde arbeiders behoorden in vergelijking met vrouwen wier echtgenoten tot
hogere beroepsgroepen behoorden, een grotere kans te hebben op fatale of niet fatale
hartinfarcten (36). In een studie bij oudere mensen met systolische hypertensie was
lage opleiding in univariate analyses significant geassocieerd met het optreden (inciden-
tie) van de gecombineerde groep hartinfarct en plotselinge dood. Na correctie voor
andere risicofactoren in multivariate analyses was dit verband evenwel niet meer signi-
ficant (37).

Er is nagenoeg niets bekend over de relatie tussen sociaal-economische facto-
ren en morbiditeit of mortaliteit ten gevolge van IHZ in Nederland. Een recente studie
naar mortaliteits-trends tussen 1969 en 1984 wees uit dat de sterfte aan IHZ in die
periode sterker afnam in regio's met een hoger gemiddeld inkomen. Deze regio's
kenden bij aanvang al een lagere sterfte aan IHZ dan regio's met een lager gemiddeld
inkomen, met name in het noord-oosten en zuid-oosten van het land (38). Hoewel het
hier om ecologische onderzoeksresultaten gaat, zijn deze bevindingen consistent met de
mortaliteits-trend zoals die in Engeland en Wales zijn geobserveerd.

22



1.1.4 SES en totale mortaliteit en kankermortaliteit ..„>>«:••

Sociaal-economische gezondheidsverschillen komen wellicht het best tot uit-
drukking in de ongelijke sterftecijfers voor de verschillende SES-groepen. In vele
geïndustrialiseerde landen is inmiddels geconstateerd dat lagere SES-groepen benadeeld
blijven met betrekking tot totale mortaliteit, ondanks de toegenomen verbeteringen in
de gezondheidszorg (39).

In Engeland en Wales bestaan er sinds de jaren twintig statistieken over totale
sterfte per beroepsklasse. Beroepsklasse in Engeland is onderverdeeld in 5 categorieën,
waarbij de eerste categorie de "professionele" beroepsklasse voorstelt (bijv. arts , jurist)
en de vijfde die van de ongeschoolde arbeiders (zie 11). Tussen 1920 en 1970 is er
telkens een oversterfte geweest bij mannen en getrouwde vrouwen (vanaf 1930) uit de
lagere beroepsklassen (categorieën IV en V) in vergelijking met degenen uit de hogere
beroepsklassen. Er was een duidelijke gradiënt aanwezig: iedere lagere beroepsklasse
had telkens een hogere totale mortaliteit dan de daarop volgende beroepsklasse, reke-
ning houdend met de verschillen in leeftijdsopbouw tussen de 5 beroepsklassen (zie
39). Net zoals dat het geval was bij cardiale mortaliteit is het verschil in totale mortali-
teit bij mannen tussen de 20 en 64 jaar van 1970 tot begin jaren tachtig alleen maar
groter geworden. De oversterfte bij geschoolde en ongeschoolde arbeiders in vergelij-
king met hogere beroepsklassen liep in die periode op van 30 tot 4 5 % (28).

Van vele andere geïndustrialiseerde landen zijn geen soortgelijke nationale
mortaliteitstrends per beroepsklasse over de laatste decennia bekend. Wel heeft onder-
zoek in bijvoorbeeld Finland, Nieuw-Zeeland en Australië eenzelfde omgekeerd ver-
band opgeleverd tussen beroepsklasse en totale sterfte, zoals reeds in het WRR-rappor t
van vorig jaar is aangehaald (11). Ook landen als Frankrijk, Denemarken, Noorwegen
(zie 11) en Japan (40) laten mortaliteitsverschillen zien tussen hogere en lagere be-
roepsklassen, die veel op de Engelse resultaten lijken. Tenslotte bleek ook in de Ver-
enigde Staten mortaliteit samen te hangen met SES, waarbij de relatieve oversterfte
weer met name aanwezig was bij lagere SES-groepen (41). Er is bijvoorbeeld een
relatie gevonden tussen opleidingsniveau en totale sterfte, waarbij de laagst opgeleiden
significant meer totale sterfte vertoonden dan hoger opgeleiden na correctie voor een
aantal demografische factoren (42). In een bevolkingsonderzoek van bijna 11.000
deelnemers aan een hypertensie opsporings- en follow-up programma werd eveneens
gevonden dat gedurende een vervolgperiode van 5 jaar de groep met een relatief lage
schoolopleiding een significant hogere totale sterfte had dan de groep met een relatief
hoge opleiding (43). In de eerder aangehaalde prospectieve studie van Zweedse vrou-
wen werd echter geen enkel verband tussen SES-factoren en totale mortaliteit gevonden
(36). Het laatste toont aan dat de duidelijke oversterfte onder lagere SES-groepen
wellicht niet voor alle geïndustrialiseerde landen geldt.

De samenhang tussen SES en kankersterfte zijn wederom het best aangetoond
aan de hand van de Britse nationale gegevens. Gegevens uit 1970-1972 van mannen
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tussen 15 en 64 jaar laten zien dat sterfte aan kanker dezelfde gradiënt vertoont over
de beroepsklassen als totale sterfte. Met andere woorden, de lagere beroepsklassen
hebben een oversterfte aan kanker in vergelijking met hogere beroepsklassen. Dit
verband geldt met name voor sterfte aan longkanker, de meest voorkomende vorm van
kanker in deze populatie, terwijl er voor sommige andere vormen van kanker helemaal
geen relatie lijkt te bestaan tussen beroepsklasse en sterfte (11). Uit een Amerikaans
onderzoek uit de jaren zestig in Washington County, Maryland, werd duidelijk dat
longkanker en lever- en galblaaskanker meer bij lager opgeleide SES-groepen voor-
kwam, hoewel dat effect niet significant kon worden aangetoond. Darmkanker- en
pancreaskankersterfte waren daarentegen licht positief geassocieerd met opleidingsni-
veau. Andere vormen van kankersterfte hadden in deze studie geen enkel verband met
opleidingsniveau (42). De oversterfte aan met name longkanker bij lagere SES-groepen
is in overeenstemming met de incidentiegegevens: nieuwe gevallen van longkanker
komen relatief veel vaker voor bij deze groepen dan bij hogere SES-groepen (zie bijv.
44). Deze relatie gaat voor andere vormen van kankersterfte lang niet altijd op.

In Nederland zijn er een aantal onderzoekingen geweest naar de relatie tussen
SES-factoren en sterfte. Een van deze onderzoekingen is een studie naar inkomen en
sterfte bij mannelijke Amsterdamse ambtenaren. Voor dit onderzoek zijn in 1953-54
gegevens over de loonschaal verzameld bij 1583 mannelijke ambtenaren in de leeftijd
van 40 tot 65 jaar. De onderzoeksgroep werd onderverdeeld in 3 loonschaalcatego-
rieën, en voor iedere categorie werd de totale sterfte 15 en 25 jaar later vastgesteld. Er
werd geen verband gevonden tussen loonschaal en totale sterfte 15 of 25 jaar later. De
totale sterfte was 25 jaar later weliswaar 10,1% lager in de hoogste inkomensgroep
dan in de laagste, maar dit resultaat was niet statistisch significant (45). In een tweede
studie werd de relatie tussen opleiding en sterfte geanalyseerd aan de hand van gege-
vens van bijna 80.000 18-jarige jongens, die in 1950 voor de militaire dienst werden
onderzocht. Degenen met de hoogste opleiding (universitair) hadden een significant
geringere sterftekans gedurende de follow-up periode, die tot en met 1981 duurde, dan
degenen met alleen een lagere schoolopleiding. Het relatieve risico voor totale sterfte
voor eerstgenoemde groep bedroeg 0,65 (95% betrouwbaarheidsinterval: 0,58 - 0,73)
in vergelijking met de laatstgenoemde groep (13).

Voorts zijn er een tweetal ecologische studies verricht naar de samenhang
tussen SES en sterfte in Nederland. In het Vergelijkend Buurtonderzoek Amsterdam
werden tussen 1972 en 1976 sterftecijfers berekend voor de 18 verschillende gebieden,
waarin de stad was opgedeeld. Deze gebieden werden samengesteld op basis van een
zo groot mogelijke sociaal-economische homogeniteit. De relatieve sociaal-economi-
sche status van ieder gebied werd vastgesteld aan de hand van inkomensniveau, be-
roepsniveau, onderwijsniveau en telefoonbezit. De voor leeftijd gecorrigeerde sterfte-
cijfers per gebied gaven weer dat de gebieden die het laagst scoorden op de sociaal-
economische index duidelijk de hoogste sterfte vertoonden (46). Uit het eerder ge-
noemde onderzoek van Mackenbach naar regionale gezondheidsverschillen in Neder-
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land bleek dat totale modaliteit per regio tussen 1969 en 1984 meer gedaald was naar-
mate het gemiddeld inkomens- of opleidingsniveau in de desbetreffende regio in die
periode meer gestegen was (38).

1.1.5 Conclusie en vraagstelling <• .• -.,:.•>.- , . -

i Uit dit literatuuroverzicht blijkt dat er een redelijke hoeveelheid onderzoeksge-
gevens beschikbaar is met betrekking tot de samenhang tussen SES-factoren en risico-
factoren voor hart- en vaatziekten. Het algemene beeld is dat deze risicofactoren over
het algemeen in sterkere mate vóórkomen bij sociaal-economisch minder begunstigde
groeperingen van de maatschappij. Deze relatie lijkt globaal op te gaan voor alle ge-
industrialiseerde landen, wanneer men althans de periode van de laatste 20 of 30 jaar
beschouwt. Nederlandse onderzoeksbevindingen wijzen eveneens in deze richting. De
enige uitzondering op de inverse relatie tussen SES en cardiovasculaire risicofactoren
is alcoholgebruik, waarvoor geen duidelijke relatie met SES-factoren werd gevonden.
Het kan evenwel zijn dat hogere SES-groepen een hogere gemiddelde alcoholconsump-
tie hebben terwijl zowel geheelonthouding als overmatig alcoholgebruik vaker voorko-
men bij lagere SES-groepen.

Morbiditeit en mortaliteit ten gevolge van IHZ komt de laatste decennia net als
de risicofactoren vaker voor bij lagere SES-groepen. De daling van de mortaliteit van
deze groep ziekten, die zich sinds het midden of eind jaren zestig in een aantal ge-
industrialiseerde landen heeft ingezet, heeft eveneens het eerst plaatsgevonden bij
groepen of gebieden met relatief gunstige SES-kenmerken. Valide gegevens over deze
samenhang zijn echter schaars, en zijn vooral beperkt tot de zogenaamde "hard corona-
ry events", dat wil zeggen: fatale en niet fatale hartinfarcten en/of plotselinge (cardia-
le) dood. Met betrekking tot de "soft coronary events", zoals angina pectoris of moge-
lijk infarct, is nagenoeg niets bekend. Dat laatste geldt zeker ook voor de Nederlandse
situatie, waar er slechts spaarzame gegevens verzameld zijn met betrekking tot de
relatie tussen SES-factoren en IHZ-morbiditeit en -mortaliteit.

Het verband tussen SES-factoren en totale sterfte vertoont hetzelfde ongunstige
beeld voor de laagste SES-groepen. Daar komt oversterfte in vergelijking met bevol-
kingsgemiddelden of de sterfte van hogere SES groepen over het altiemeen vaker voor.
Zo'n relatie lijkt echter niet voor alle landen op te gaan, zoals bijvoorbeeld in Zweden
het geval is (35). In Nederland is deze associatie nog vrijwel alleen op ecologisch
niveau vastgesteld (38). Het militaire recrutenonderzoek toonde weliswaar een duide-
lijk negatief verband tussen opleiding en sterfte, doch hierbij was niet gecorrigeerd
voor risicofactoren (13). Over het risico op kankersterfte valt niet veel te zeggen.
Totale kankersterfte en sterfte aan longkanker bij mannen lijken dezelfde inverse gra-
diënt met SES-klasse te vertonen als totale sterfte, terwijl dat voor vele andere vormen
van kankersterfte niet of zelfs het tegendeel opgaat. Over het risico op kankersterfte
per SES-klasse in Nederland zijn geen gegevens bekend.
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Op basis van dit literatuuroverzicht zijn de volgende vragen onderzocht met
behulp van het bestand van de Kaunas Rotterdam Intervention Study:
1. Wat is de relatie tussen SES-factoren en bepaalde gezondheidsrisico's? Deze rela-

tie zal getoetst worden aan de hand van een aantal risicofactoren die vooral een rol
spelen bij cardiovasculaire aandoeningen, met name roken, hoge bloeddruk, plas-
macholesterolgehalte, alcoholgebruik en overgewicht.

2. Wat is de relatie tussen SES-factoren en risico voor ischemische hartziekte? Deze
samenhang is onderzocht voor drie verschillende manifestaties van ischemische
hartziekte. Dat zijn ten eerste de "soft events", gedefinieerd als het optreden van
angina pectoris, mogelijk hartinfarct, en coronary artery bypass grafting surgery;
ten tweede de "hard events", ofwel niet fatale en fatale hartinfarcten; en ten derde
"total events", ofwel het optreden van zowel soft events als hard events.

3. Wat is de relatie tussen SES-factoren en sterfterisico? Hierbij is een onderscheid
gemaakt tussen totaal sterfterisico en risico voor cardiale sterfte, gedefineerd als
sterfte aan een fataal hartinfarct, en voor kankersterfte.

In het KRIS-bestand zijn tevens enige vragen opgenomen over gezondheidsop-
vattingen en houdingen tegenover artsen. Het werd belangrijk geacht om ook van deze
subjectieve kenmerken de relaties met de SES-indicatoren vast te stellen. Vergelijking
van deze subjectieve resultaten met de objectieve bevindingen kan bijdragen tot een
beter begrip van sociaal-economische gezondheidsverschillen.

1.2 METHODEN VAN ONDERZOEK

1.2.1 Inleiding

Tussen 1972 en 1974 werd onder auspiciën van de WHO (World Health Orga-
nization) in Kaunas (Litouwen, Socialistische Sovjet Republiek) en Rotterdam een
cardiovasculair screeningsprogramma gehouden. Het doel hiervan was de operationele
aspecten van een interventiestudie in de algemene bevolking met verschillende syste-
men van gezondheidszorg te bestuderen. In Rotterdam participeerden 3365 mannen met
een leeftijd van 45-59 jaar aan dit "feasibility"-onderzoek.

In 1982 werden voor dit KRIS-cohort via het Centraal Bureau voor Statistiek
de diverse overlijdensoorzaken voor een follow-up van 9'/i jaar verkregen. Verder
werd in 1982 onder de nog in leven zijnde KRIS-deelnemers een morbiditeitsonderzoek
gehouden waarmee de incidenüe van cardiovasculaire eindpunten kon worden vastge-
steld. Met behulp van deze gegevens kon in een prospectief ontwerp de relatie tussen
sociaal-economische status en gezondheid worden bestudeerd.

In de paragraaf 1.2.2 van dit hoofdstuk wordt de samenstelling van het KRIS-
cohort en enkele aspecten van de dataverzameling beschreven. Met deze gegevens
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konden de samenhangen tussen sociaal-economische status enerzijds en gezondheidsop-
vattingen en cardiovasculaire risico-indicatoren anderzijds worden bestudeerd. De
relevante vraagstellingen alsmede de operationalisaties van de gezondheidsopvattingen
en de cardiovasculaire risico-indicatoren worden in paragraaf 1.2.3 behandeld. In de
paragraaf 1.2.4 komt het protocol van het follow-up onderzoek aan de orde. Verder
worden in deze paragraaf de prospectieve vraagstellingen alsmede de operationalisaties
van de gezondheidskenmerken gepresenteerd. Vervolgens worden opeenvolgend de
operationele definities van sociaal-economische status en de statistische methoden aan
de orde gesteld.

1.2.2 Beschrijving van het onderzoekscohort

In Rotterdam werden op grond van een "area sampling"-procedure 3882 man-
nen met een leeftijd van 45-59 jaar die verschillende sociaal-economische strata van
een stadsbevolking representeerden voor het feasibility onderzoek benaderd. Voor de
selectie van de te onderzoeken SES-gebieden werd gebruik gemaakt van een onderzoek
van de Dienst voor Stadsontwikkeling naar sociale typologie van de buurten in Rotter-
dam (1963). In dit onderzoek is op basis van de volkstellingsgegevens van 1960 over
beroep, opleiding en telefoonaansluiting voor elke buurt van Rotterdam een score voor
de sociaal-economische status berekend. Op basis van deze score werden de buurten
van Rotterdam in 4 categorieën ingedeeld: hoog, hoog-midden, laag-midden en laag.
Deze typologie van buurten, waarvan de geldigheid in 1972 en 1977 nogmaals werd
aangetoond, werd als uitgangspunt voor de steekproeftrekking genomen. Van elk van
deze vier categorieën werd een representant uitgekozen. Voor de selectie van een
representant binnen deze categorieën gold als voorwaarde een zo groot mogelijke
homogeniteit van de buurt en een voldoende aantal mannen in de leeftijd van 45-59
jaar. Bovendien mocht het percentage buitenlanders, de migratiegraad sinds 1960 en de
verdeling naar leeftijd, geslacht en gezinsgrootte niet te veel afwijken van de situatie
voor Rotterdam als geheel. Elk van de vier aldus gekozen buurten werd verder onder-
verdeeld in subbuurten. Van een bepaalde aselect getrokken subbuurt werden alle
mannen van 45 tot en met 59 jaar in de steekproef opgenomen. Vervolgens werden de
mannen uit aangrenzende subbuurten benaderd. Er werden zoveel subbuurten gekozen
tot een maximale steekproefomvang van 1000 personen per buurt was bereikt. In één
buurt konden geen 1000 mannen van de gewenste leeftijdsgroep benaderd worden.
Verder waren er vóór de eerste poging tot contact een aantal mannen overleden of ver-
huisd. De uiteindelijk benaderde groep bestond uit 3882 mannen.

Dit cohort werd in eerste instantie gevraagd om een zogenaamde "baseline"-
vragenlijst in te vullen. Deze bevatte vragen over onder andere de perceptie van de
eigen gezondheidstoestand, houding ten aanzien van ziekte en ten aanzien van preven-
tieve maatregelen, houding ten opzichte van arts en medische wereld, ervaringen met
gezondheidszorginstanties en medische consumptie. Dit baseline onderzoek werd voor-
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afgaand aan het screeningsonderzoek uitgevoerd en was voornamelijk bedoeld om na te
gaan of non-participatie aan de screening samenhing met bepaalde antwoorden op
voornoemde vragen. Onafhankelijk van het al dan niet invullen van de baseline enquête
werd iedereen van de steekproef voor het screeningsonderzoek uitgenodigd. Van de
3882 benaderde mannen participeerden 3365 (87%) aan het screeningsonderzoek. De
belangrijkste redenen voor non-participatie waren weigering of geen tijd/te druk. Ge-
durende de screening werden naast diverse medische kenmerken ook allerlei demogra-
fische, sociologische en psychologische eigenschappen vastgesteld. Belangrijke medi-
sche metingen betroffen bloeddruk, cholesterol, glucosetolerantie, ECG, antropometri-
sche bepalingen, de ziekteanamnese van betrokkene zelf, de familieanamnese en de
vaststelling van angina pec tons. Belangrijke niet-medische factoren waren opleiding en
beroep van betrokkene, opleiding en beroep van partner en ouders, burgerlijke staat en
rook- en drinkgewoonten.

Met de gegevens van de baseline-enquête en de screening konden diverse
vraagstellingen met betrekking tot de uitvoerbaarheid van interventie in een open popu-
latie worden beantwoord. Een uitvoerige beschrijving van de opzet van deze feasibility
studie en van de belangrijkste uitkomsten zijn gerapporteerd in de jaargangen 1974-
1978 van het Tijdschrift van Sociale Geneeskunde en in het boek: "The Kaunas Rotter-
dam Intervention Study" (3).

1.2.3 Gezondheidsopvattingen en cardiovasculaire risicofactoren

Als eerste is met behulp van de KRIS-gegevens onderzocht, of er samenhan-
gen bestaan tussen sociaal-economische status en de opvattingen over gezond gedrag en
de houding tegenover artsen. Deze opvattingen en meningen werden in het baseline
onderzoek vastgelegd. Ter beantwoording van deze onderzoeksvraag werd een viertal
van deze baseline vragen uitgekozen. De geselecteerde vragen hebben betrekking op
respectievelijk de kansinschatting van de respondent dat iemand van zijn leeftijd de
komende 5 tot 10 jaar een ernstige ziekte krijgt, de mening van de respondent omtrent
de mogelijkheden om ziekte te voorkomen, de vergelijking van het belang van de eigen
gezondheid met andere waardevolle dingen en de mate van het willen weten wat er in
het geval van ziekte van de respondent met hem gedaan wordt. De exacte formulering
van deze vier vragen alsmede de overeenkomstige categorieverdelingen staan in tabel
1.2.1 weergegeven.

Een volgende onderzoeksvraag richt zich op de mogelijke samenhang tussen
sociaal-economische status en somatische en psychosociale risico-indicatoren van hart-
en vaatziekten. De relevante risico-indicatoren zijn respectievelijk systolische en dias-
tolische bloeddruk, plasmacholesterolgehalte, diabetes mellitus, Queteletindex, rookge-
woonten, alcoholgebruik, burgerlijke staat en leeftijd. In tabel 1.2.2 staan de metingen
van deze cardiovasculaire risicofactoren weergegeven. Uitgebreide informatie over de
meting van de somatische risico-indicatoren, is weergegeven in Glasunov e.a. (3).
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Tijdens de screening werden eveneens diverse vragen naar rook- en drinkgewoonten
gesteld. Met behulp van deze informatie konden de in tabel 1.2.2 weergegeven meetin-
strumenten voor rookgedrag en alcoholconsumptie worden samengesteld. Voor een
uitgebreide bespreking van de uiteindelijke totstandkoming van beide variabelen wordt
verwezen naar de hoofdstukken 3 en 4.

Tabel 1.2.1 De baseline vragen betreffende gezondheidsopvattingen en houding tegenover dokter met
de overeenkomstige catogorieverdelingen.

Is de kans, dat een gezonde man van Uw leeftijd in de komende vijf tot tien jaar de één of andere ernstige
ziekte krijgt volgens U:

1. Zeer groot 322
2. Groot • . 1766
3. Niet groot . . . , - . . 932

(OPVl) (geen informatie) (345)

De mensen hebben verschillende meningen over gezondheid en ziekte. Met welke van de volgende bewerin-
gen bent U het 't meest eens?

1. Je kunt er niets aan doen dat je ziek wordt 625
2. In enkele gevallen kun je er iets aan doen om ziekte te voorkomen 1552
3. Je kunt er veel aan doen om te voorkomen dat je ziek wordt 975

(OPV2) (geen informatie) (213)

Gezondheid is een groot goed, maar hoe belangrijk vindt U gezondheid vergeleken met andere waardevolle
dingen? Welke van de volgende meningen komt het dichtst bij Uw eigen mening?

1. Gezondheid is het meest waardevolle dat er bestaat 2622
2. Er zijn andere dingen die mij even waardevol zijn als gezondheid 343
3. De leef liever prettig en wat korter, dan dat ik me bepaalde dingen ontzeg 184

ontzeg om een paar jaar ouder te worden
(OPV3) (geen informatie) (216)

Als U ziek bent, wilt U dan beslist weten wat er met U gedaan wordt?
1. Altijd 2046
2. Soms 688
3. Zelden 140
4. Nooit 257

(HOUD1) (geen informatie) (234)
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Tabel 1.2.2 Metingen van somatische en psychosociale risico-indicatoren van hart- en vaatziekten voor
3365 KRIS-deelnemers

Variabele

Roken

Alcohol

Diabetes mellitus

Quetelel index

Systolische
bloeddruk

Diastolische
bloeddruk

Cholestorol

Leeftijd

Burgerlijke staat

Symbool

SMOKE

ALC

DIAB

QUET

SBP

DBP

CHOL

AGE

BUST

Definitie

1. nooit gerookt
2. ex-roker
3. matige roker
4. zware roker
(geen informatie)

1. nooit drinker
2. matige drinker
3. zware drinker
(geen informatie)

1. geen diabetes
2. wel diabetes
(geen informatie)

(gewicht/lengte")
(geen informatie)

mm Hg
(geen informatie)

mm Hg
(geen informatie)

mg/100 ml plasma
(geen informatie)

in jaren
(geen informatie)

1. gehuwd
2. niet gehuwd
(geen informatie)

Freq.

244
838
546

1719
(18)

291
2528
517
(29)

3299
64
(2)

14

(1)

(1)

(3)

(0)

2944
389
(32)

Min.

16.7

84

26

91

44

Max.

47.9

246

164

428

60

Gem.

25.5

138

80

201

52.5

S.D.

3.0

20

12

34

4.3

1.2.4 Morbiditeit en mortaliteit tijdens Follow-up

Zoals al werd uiteengezet, is de KRIS-studie nooit bedoeld geweest als een
follow-up onderzoek naar de determinanten van hart- en vaatziekten. Een belangrijke
consequentie hiervan is dat er geen herhalingsmetingen bij de oorspronkelijke partici-
panten werden uitgevoerd. Omdat in Nederland weinig prospectief onderzoek naar
hart- en vaatziekten is verricht, was het waardevol om alsnog na te gaan welke ken-
merken, zoals gemeten bij screening, samenhangen met toekomstige cardiale morbidi-
teit en mortaliteit. Hiervoor werd in 1982 naast de vaststelling van de diverse overlij-
densoorzaken via het Centraal Bureau voor Statistiek, een additioneel cardiovasculair
morbiditeitsonderzoek onder de nog in leven zijnde KRIS-deelnemers gehouden. Deze
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KRIS-deelnemers, die volgens de gemeenteadministratie van hun woonplaats nog in
leven waren, kregen een uitgebreide vragenlijst over hartklachten toegezonden ten
einde te achterhalen of men in de afgelopen 10 jaar een hartinfarct, CVA of angina
pectoris had doorgemaakt (Appendix 1). Wanneer de antwoorden ook maar de gering-
ste aanwijzing voor een eventueel doorgemaakte coronaire aandoening bevatten, werd
er contact met de betrokken huisarts gezocht. Voor diegenen waarvoor de betreffende
huisarts geen of onvoldoende informatie kon verstrekken en voor diegenen met een
poliklinische of klinische ziekenhuiservaring werd de behandelende specialist geraad-
pleegd.

In tabel 1.2.3 wordt de database van de follow-up studie gepresenteerd. Van
de oorspronkelijke screeningsparticipanten bleek 10% overleden. Van de overlevenden
participeerde 91% aan de morbiditeits-enquête. Een substudie waarbij 30 non-respon-
denten zijn vergeleken met de respondenten, leerde dat de non-respons niet samenhing
met het al dan niet hebben van een hartziekte. Het wordt daarom waarschijnlijk geacht
dat de "targetpopulation" goed gerepresenteerd wordt door de "respondent population"
(47).

Tabel 1.2.3 De database van de KRIS follow-up studie

Non participanten
Adres niet te achterhalen
Overleden
Respondenten hartklachtenlijst

N

232
52

350
2731

3365

%

7
2

10
81

100

De cardiale morbiditeit werd vastgesteld door middel van een coderingssys-
teem, waarin rekening gehouden kon worden met de al dan niet volledigheid van de
beschikbare informatie. Deze codering berust op de via de behandelend arts verkregen
gegevens over anamnese, electrocardiogram en enzymen ten tijde van het cardiovas-
culaire accident. Deze gegevens werden bijna steeds overgenomen uit de ontslagbrie-
ven van de specialisten. In appendix 2 is dit coderingssysteem weergegeven. Op basis
van het mortaliteitsonderzoek alsmede het morbiditeitsonderzoek kunnen de KRIS-
participanten in de, in tabel 1.2.4 weergegeven, groepen worden ingedeeld.

De tabel laat zien dat 114 mannen aan kanker en 112 mannen ten gevolge van
een hartinfarct zijn overleden. Verder hebben 126 mannen een, als waarschijnlijk of
zeker geklassificeerd, non-fataal hartinfarct gehad. Gedurende de 9V4 jaar follow-up
hebben 106 mannen een zogenaamde "zachte" cardiovasculaire gebeurtenis (angina
pectoris of een bypass operatie of een mogelijk non-fataal hartinfarct) doorgemaakt.
Vermeld moet worden dat een ieder die ten gevolge van een hartinfarct is overleden in
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een eerder stadium een of meer non-fatale hartinfarcten kan hebben gehad. Deze infor-
matie ontbreekt. .-; ( I

Tabel 1.2.4 Indeling van KRlS-participanten na 9 1/2 jaar follow-up

non-respondenten morbiditeitsenquête
adres niet te achterhalen
onbekende doodsoorzaak
sterfte ten gevolge van kanker
fataal hartinfarct
non-cardiale/non-carcinogene sterfte
mogelijk non-fataal hartinfarct
angina pectons
bypass operatie
geen hartlijden tijdens follow-up

N

232
52
23

114
112
101
31

126
54

: , 21
2499

3365

%

7
2

"' 1
3
3
3

3
2
1

74

100

Met behulp van de KRIS follow-up gegevens kon onderzocht worden of so-
ciaal-economische status na correctie voor relevante cardiovasculaire risicofactoren
gerelateerd is aan de gezondheid, uitgedrukt in termen van toekomstige hart- en vaat-
ziekten. De relevante cardiovasculaire risicofactoren zijn diastolische bloeddruk, cho-
lesterol, diabetes mellitus, Queteletindex, roken, alcoholgebruik, burgerlijke staat en
leeftijd. Er wordt in dit onderzoek een onderscheid in 3 typen van cardiovasculaire
eindpunten gemaakt, te weten: incidentie van "soft events", incidentie van "hard
events" en incidentie van alle coronaire aandoeningen. Bij deze vraagstelling is het
noodzakelijk om die deelnemers, waarbij ten tijde van de screening al een hartlijden
werd gesignaleerd, van verdere analyse uit te sluiten. De uitsluitingscriteria waren:
- Angina pectoris zoals vastgesteld met behulp van de vragenlijst van Rose.
- ECG afwijkingen die zeker of mogelijk op een doorgemaakt infarct wijzen, i.e. Min-

nesotacode 1.1.2.3, IV. 1.2.3. of VII. 1.
Vanwege het eerste criterium konden 147 deelnemers en vanwege het tweede

criterium 309 deelnemers niet in de follow-up analyses worden opgenomen. Tabel
1.2.5 toont de uiteindelijke dataset, waarop de follow-up analyses van hart- en vaat-
ziekten werden gebaseerd.

Behalve de uitsluiting van diegenen met een cardiovasculaire voorgeschiedenis,
werden apart voor elke analyse van de drie verschillende vormen van hart- en vaat-
ziekten relevante "concurrerende" follow-up eindpunten weggelaten. Dit heeft de vol-
gende consequentie voor de operaüonalisatie van deze drie typen hart- en vaatziekten:
Als non-cases werden voor elk cardiaal eindpunt telkens die 2251 mannen genomen die
ten tijde van de screening gezond waren en gedurende de 9V4 jaar follow-up gezond
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bleven; als cases werden respectievelijk 71 opgetreden "soft events", 163 opgetreden
"hard events" en alle 234 opgetreden coronaire aandoeningen genomen. •'

Tabel 1.2.5 Dataset voor de follow-up analyse van hart- en vaataandoeningen •

coronaire aandoening tijdens screening
non-respondenten morbiditeitsenquête
adres niet te achterhalen
onbekende doodsoorzaak
non-cardiale sterfte
fataal hartinfarct
non-fataal hartinfarct (mogelijk)
non-fataal hartinfarct (waarschijnlijk/zeker)
angina/bypass (zonder infarct)
geen coronair lijden tijdens follow up

N

456
206

46
16

156
• • • • . . . 6 9

25
94
46

2251

3365

%

14
6
1
0
5
2

3
1

67

100

In de onderstaande tabel wordt de getalsmatige samenstelling van deze aantallen ge-
toond.

cases N

soft events
hard events"
all events"

46 H
69 H

46 H

h 25
1- 94
h 25 69 + 94

71
163
234

Zoals de tabel aangeeft, is het aantal opgetreden "soft events" de som van 46
angina/bypass gevallen en 25 mogelijke non-fatale hartinfarcten. Het aantal opgetreden
"hard events" is de som van 69 fatale hartinfarcten en 94 (waarschijnlijk of zekere)
non-fatale hartinfarcten. De som van de opgetreden "soft events" (46 + 25) en de
opgetreden "hard events" (69 + 94) levert tenslotte het totale aantal opgetreden coro-
naire aandoeningen.

Vervolgens werd onderzocht of sociaal-economische status na correctie voor
relevante risico-indicatoren gerelateerd is aan de gezondheid wanneer deze in termen
van sterfte-oorzaken wordt uitgedrukt. In dit onderzoek wordt een onderscheid ge-
maakt in totale sterfte, sterfte ten gevolge van kanker en cardiale sterfte. Als relevante
risico-indicatoren voor totale sterfte en kankersterfte werden roken, alcoholgebruik,
burgerlijke staat en leeftijd genomen. Voor cardiale sterfte werden hieraan nog diasto-
lische bloeddruk, cholesterol, Queteletindex en diabetes mellitus toegevoegd. Op car-
diale sterfte zijn dezelfde exclusiecriteria als op de drie eerder genoemde typen van
hart- en vaatziekten van toepassing. De afhankelijke variabele cardiale sterfte wordt
derhalve door 69 fatale hartinfarcten en 2251 "gezonde" overlevenden uitgedrukt.
Tabel 1.2.4 laat zien dat er 350 mannen ten gevolge van alle oorzaken zijn overleden.
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Van diegenen, die de morbiditeitsenquête niet hebben beantwoord en van diegenen van
wie het adres niet meer was te achterhalen, is in elk geval bekend dat ze ten tijde van
het morbiditeits- en mortaliteitsonderzoek nog in leven waren. De afhankelijke variabe-
le totale sterfte wordt daarom door 350 sterftegevallen en 3015 overlevenden uitge-
drukt. Bij de analyses op kankersterfte werden de "concurrerende" eindpunten fataal
hartinfarct, non-cardiale/non-carcinogene sterfte en onbekende doodsoorzaak van ana-
lyse uitgesloten. Tabel 1.2.4 laat zien dat de afhankelijke variabele kankersterfte dan
door 114 sterftegevallen ten gevolge van kanker en 3015 overlevenden wordt uitge-
drukt.

1.2.5 Operationalisatie van sociaal-economische status '

Het concept sociaal-economische status werd in deze studie op verschillende
wijze geoperationaliseerd: . : • * • • • •
1) Als het opleidingsniveau van de respondent
2) Als het beroepsniveau van de respondent zoals dat op het moment van screenen is

vastgelegd
3) Als het type SES-wijk waarin de respondent woont
4) Als een SES-index.

Tabel 1.2.6 Oorspronkelijke en gehercodeerde operationalisaties van opleidingsniveau

Oorspronkelijk

1. LO of VGLO/LAVO of enige jaren ULO/MAVO zonder meer
2. LO of VGLO/LAVO of enige jaren ULO/MAVO plus speci-
fieke parttime opleiding

3. Diploma lager beroepsonderwijs of primair huishoudschool
zonder meer
4. Diploma lager beroepsonderwijs of primair huishoudschool
plus specifieke parttime opleiding

5. Diploma ULO/MAVO of enige jaren VHMO zonder meer
6. Diploma ULO/MAVO of enige jaren VHMO plus specifieke
parttime opleiding
7. Diploma VHMO of middelbaar beroepsonderwijs

8. Diploma hoger beroepsonderwijs
9. Diploma universiteit of hogeschool

Geen informatie

TOTAAL

N

1318
227

401

342

153
216

287

184
170

67

3365

Hercodering

Lager onderwijs
(1)

Lager
beroepsonderwij s
(2)

Middelbaar
onderwijs (3)

HBO/U niversiteit
(4)

N

1545

743

656

345

67

3365
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ad 1) Tabel 1.2.6 toont zowel de oorspronkelijke als de in het onderzoek gehanteer-
de meting van opleidingsniveau. In de oorspronkelijke screeningsmeung werd
opleidingsniveau in negen categorieën vastgelegd. In de analyses wordt deze
variabele als nominaal beschouwd. Terwille van de verlaging van het aantal
vrijheidsgraden werden de oorspronkelijke categorieën tot een kleiner aantal
gehercategoriseerd.

ad 2) Tabel 1.2.7 toont zowel de oorspronkelijke als de gehanteerde categorieëninde-
ling van beroepsniveau. Aangezien beroepsniveau in de analyses eveneens als
een nominale variabele wordt beschouwd, werden ter verlaging van het aantal
vrijheidsgraden een aantal oorspronkelijke categorieën samengevoegd. De tabel
laat zien dat van 5 mannen geen beroepsniveau kan worden bepaald. Omdat
met een dergelijk klein aantal geen berekeningen kunnen worden uitgevoerd,
werden deze mannen niet in de analyses opgenomen. De oorspronkelijke be-
roepenindeling is gebaseerd op de door het Instituut voor Toegepaste Sociolo-
gie ontwikkelde Beroepenklapper (48).

Tabel 1.2.7 Oorspronkelijke en gehercodeerde indeling van beroepsniveau

Oorspronkelijk

1. Ongeschoolde arbeid
2. Geschoolde arbeid

3. Lagere employees
4. Kleine zelfstandigen
S. Middelbare employees

6. Hogere beroepen

7. Geen beroep

Geen informatie
TOTAAL

N

352
1213

625
292
354

472

5

52
3365

Hercodering

Arbeider (1)

Employee (2)

Hoger beroep (3)

N

1565

1271

472

57
3365

Tabd 1.2.8 De gehanteerde metingen van SES-wijk en SES-index yoor 3365 KRIS-dednemers

Var.

SES-wijk

SES-
index

Sym.

QUAR

SCAL

LSCAL

Definitie

1. Laag
2. Laag-midden
3. Hoog-midden
4. Hoog

schaalmetingen in gehele getallen

logaritmische schaalpunten in
reële getallen
(geen informatie)

Freq.

741
870
932
822

(211)

Min.

-9

1.51

Max.

29

8.01

Gem.

0

4.41

S.D.

10

1.83
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ad 3) De ecologische factor SES-wijk werd op grond van de eerder beschreven area
t sampling procedure verkregen. Dit bood de mogelijkheid om de variabele wijk

als een contextuele SES-indicator in het onderzoek mee te nemen. De frequen-
tieverdeling van SES-wijk wordt in tabel 1.2.8 gepresenteerd.

ad 4) De SES-index werd met behulp van de kenmerken opleidingsniveau, beroeps-
niveau, SES-wijk alsmede het initieel beroepsniveau (dit is het beroep dat de
respondent na het afsluiten van de opleiding voor het eerst uitoefende) en het
beroepsniveau van de vader geconstrueerd. De schaalconstructie werd, met
behulp van een non-lineair "scalings"-programma (HOMALS) en factor-analy-
se uitgevoerd. Op basis van deze technieken kon een SES-index (SCAL) wor-

^ den geconstrueerd zoals die in tabel 1.2.8 omschreven wordt. De minimum
score -9 duidt op een lage sociaal-economische status en de maximum score 29
op een hoge sociaal-economische status. De details van deze schaalconstructie
worden in appendix 4 besproken. • T-

1.2.6 Statistische methoden

De (mogelijke) samenhangen van de SES-variabelen opleiding, beroep en SES-
wijk met de in tabel 1.2.1 gepresenteerde gezondheidsopvattingen werden met behulp
van log-frequentie-analyse voor tweedimensionele kruistabellen vastgesteld. Omdat
zowel de SES-indicatoren als de diverse gezondheidsopvattingen multipele categorische
variabelen zijn, is de interpretatie van een eventueel geconstateerde statistisch signifi-
cante samenhang niet altijd eenvoudig aangezien niet zonder meer duidelijk is welke
categorieëncombinaties nu specifiek voor deze significantie verantwoordelijk zijn. Het
log-frequentiemodel biedt de mogelijkheid om hier inzicht in te verkrijgen. Bij log-fr-
equentie analyse worden (de parameters van) alle categorieëncombinaties getoetst op
statistische significantie. Om de invloed van het toeval op de vele statistische toetsin-
gen enigszins uit te schakelen wordt het lage significantieniveau van .01 gehanteerd
(tweezijdige toetsing). Toch wordt benadrukt dat bij de presentatie van de analyseresul-
taten (in paragraaf 3) de veelvuldig gebezigde term "significant" veel meer in descrip-
tieve dan in toetsende betekenis opgevat moet worden. Voor een uitgebreidere bespre-
king van het log-frequentiemodel wordt verwezen naar appendix 3.

De mogelijke relaties tussen de geconstrueerde SES-index en de vier gezond-
heidsopvattingen werden met behulp van eenwegvariantie-analyses vastgesteld. Bij deze
analyse is de SES-index de afhankelijke variabele en de vier gezondheidsopvattingen
zijn afzonderlijk de onafhankelijke variabelen. Met een F-statistic wordt getoetst of een
of meer categorie-gemiddelden van een gezondheidsopvatüng statistisch significant
verschillen van het algemene SES-gemiddelde. Bij significantie van de toetsingsgroot-
heid is er sprake van een samenhang tussen SES-index en een gezondheidsopvatüng.
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Een belangrijke assumptie van variantie-analyse is dat de afhankelijke variabele bij
benadering normaal verdeeld moet zijn. Tabel 1.2.8 laat zien dat de standaarddeviatie
van SES-index (SCAL) groter is dan de "range" tussen gemiddelde en minimumwaar-
de. Dit betekent dat de variabele SES-index zeer scheef verdeeld is. Ter verkrijging
van een benadering van de normale verdeling teneinde de variantie-analyses mogelijk
te maken, werd de SES-index logaritmisch getransformeerd (LSCAL = 5 log [SCAL
+ 11]). De verdeling van de logaritmisch getransformeerde schaalpunten (LSCAL)
staat eveneens in tabel 1.2.8 weergegeven. Bij de analyses ter vaststelling van de
relaties tussen SES-variabelen en gezondheidsopvattingen werden alle 3365 KRIS-deel-
nemers betrokken.

De tweede onderzoeksvraag richt zich op de mogelijke samenhang tussen SES
en somatische en psychosociale risico-indicatoren van hart- en vaatziekten. De mogelij-
ke samenhangen van de SES-variabelen opleiding, beroep en SES-wijk met de in tabel
1.2.2 getoonde categorische variabelen roken, alcoholgebruik, diabetes mellitus en
burgerlijke staat werden met behulp van log-frequentie-analyse vastgesteld. Ter vast-
stelling van de relaties tussen bovengenoemde categorische risico-indicatoren èn de
(logaritmisch getransformeerde) SES-index werden eenwegvariantie-analyses uitge-
voerd. De associatie tussen de drie categorische SES-indicatoren en de continue varia-
belen systolische en diastolische bloeddruk, cholesterol, Queteletindex en leeftijd werd
met eenwegvariantie-analyse bestudeerd. Voor de vaststelling van mogelijke associaties
tussen deze risico-indicatoren èn de SES-index werden Pearson produktmoment corre-
laties berekend. Alle univariate analyses werden wederom met behulp van de gegevens
van alle 3365 KRIS-deelnemers uitgevoerd.

//art- en vaa/zzefoen

De derde onderzoeksvraag heeft betrekking op de voor relevante cardiovascu-
laire risicofactoren gecorrigeerde (mogelijke) relatie tussen sociaal-economische status
en "soft events", "hard events" en alle coronaire aandoeningen. De voor diastolische
bloeddruk, cholesterol, Queteletindex, diabetes mellitus, roken, alcoholgebruik, leeftijd
en burgerlijke staat gecorrigeerde effecten van de vier SES-indicatoren op de genoem-
de dichotome afhankelijke gezondheidsvariabelen werden met behulp van logistische
regressie-analyse berekend. In het logistische regressiemodel kunnen zowel multipele
categorische variabelen als continue variabelen als onafhankelijke predictoren worden
opgenomen. In de analyses werden voor de categorische SES-indicatoren opleiding,
beroep en SES-wijk als referentiecategorie respectievelijk de mannen met HBO/Uni-
versiteit, hoger beroep en hoogste SES-wijk genomen. Dit geschiedde omdat apriori
vermoed werd dat het aantal cardiovasculaire aandoeningen in deze groepen het kleinst
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zou zijn. De geconstrueerde SES-index daarentegen werd als continue variabele aan de
gezondheid gerelateerd. In appendix S wordt het logistische regressiemodel nader
toegelicht. ._ . , . . . , . .

•: • . • f • , :• • •

Mortofifetf •' • - . . ' - . • . ;

De vierde onderzoeksvraag richt zich op de voor relevante risicofactoren
gecorrigeerde relatie tussen sociaal-economische status en gezondheid uitgedrukt in
termen van totale sterfte, kankersterfte en cardiale sterfte. De voor roken, alcohol-
gebruik, leeftijd en burgerlijke staat gecorrigeerde effecten van de vier SES-indicatoren
op de dichotome afhankelijke variabelen kankersterfte en totale sterfte werden met Cox
regressie-analyse bepaald. Ook de voor de somatische (cardiovasculaire) risico-indica-
toren alsmede roken, alcoholgebruik, leeftijd en burgerlijke staat gecorrigeerde effec-
ten van de vier SES-indicatoren op cardiale sterfte werden met behulp van Cox regres-
sie-analyse berekend. Omdat Cox regressie ook de tijd totdat er al dan niet een bepaal-
de gebeurtenis optreedt in het model verdisconteert, verdient deze procedure vanwege
betrouwbaardere parameterschattingen de voorkeur boven logistische regressie waar
alleen van de cumulatieve incidentie wordt uitgegaan. Cox regressie-analyse kon echter
alleen op de drie sterftevariabelen worden toegepast omdat alleen van deze eindpunten
de datering bekend is.

De log-lineaire analyses, de variantie-analyses en de Pearson-correlaties wer-
den met het standaardpakket SPSSX (49) uitgevoerd. De diverse Cox en logistische
regressie-analyses werden uitgevoerd met respectievelijk de 2L en de LR procedure
van het BMDP-pakket (50). Voor een uitgebreidere bespreking van het Cox model
wordt verwezen naar appendix 5.

1.3 ONDERZOEKSRESULTATEN

1.3.1 De relatie tussen SES en gezondheidsopvattingen

In deze paragraaf worden de analyseresultaten met betrekking tot de relaties
tussen SES en opvattingen over gezondheid en houding tegenover dokters gepresen-
teerd. Uit de likelihoodratiotesten bleek dat alle vier baseline vragen statistisch signifi-
cant samenhingen met de genoemde SES-indicatoren.

Zoals blijkt uit tabel 1.3.1 bestaat er een significant verschil tussen de drie be-
roepstrata met betrekking tot de schatting van de kans dat men binnen 5 tot 10 jaar een
ernstige ziekte krijgt. Arbeiders schatten deze kans het hoogst in. Ook employees
achten deze kans vaker zeer groot. Mannen met een hoger beroep achten deze kans
vaker niet zeer groot. De tabel toont tevens dat er ook voor opleidingsniveau signifi-
cante verschillen met betrekking tot deze kansinschatting bestaan. De lager opgeleiden
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(LO en LBO) schatten de kans dat men binnen 5 tot 10 jaar een ernstige ziekte krijgt
het hoogst in. Daarentegen beschouwen HBO-ers of academici deze kans vaker als niet
zeer groot.

Tabel 1.3.1 De kansinschatting van de respondent dat iemand van zijn leeftijd de komende 5 tot 10
jaar een ernstige ziekte krijgt naar categorieën van respectievelijk beroep, opleiding en
SES-wijk. In het bovenste gedeelte staan de absolute frequenties; daaronder de 2*-orde
parameterschattingen met in de randmarginalen de hoofdeffecten alsmede het algemeen
gemiddelde. * duidt op significantie (p < .01)

arbeider
employee
hoger beroep

arbeider
employee
hoger beroep

chP = 40.85
p = .00

LO
LBO
MO
HBO/universiteit

LO
LBO
MO
HBO/universiteit

chP = 44.32
p = .00

lage wijk
laag-middeo
hoog-midden
hoge wijk

lage wijk
laag-rmdden
h oog-midden
hoge wijk

chi- = 66.72
p = .00

zeer grote kans

186
116

16

.38*

.17*
-.55*

-1.14

176
74
54

9

.37*

.26*

.11
-.74*

-1.16

90
108
90
34

.25*

.26*

.06
-.57*

-.10

grote kans

815
687
252

-.15*
-.05
.20*

.87

784
423
357
187

-.18*
-.04
-.04
.26*

.88

334
459
537
436

-.21*
-.07*
.07
.21*

.80

niet grote kans

415
351
160

-.23*
-.12*
.35*

.27

417
193
188
127

-.19*
-.22*
-.07
.48*

.28

211
216
235
270

-.04
-.19*
-.13*
.36

-.70

.60

.33
-.93

5.38

.88

.13
-.04
-.97

5.08

-.05
.12
.14

-.21

4.40

Uit tabel 1.3.1 blijkt verder dat de bewoners van de vier SES-wijken eveneens
significant verschillen met betrekking tot deze kansinschatting. Mannen die in de lage

39



en in de laag-midden SES-wijk wonen achten deze kans vaker zeer groot. De bewoners
van de hoge SES-wijk achten daarentegen deze kans vaker niet zeer groot.

Tabel 1.3.2 De meningen over gezondheid en ziekte naar categorieën van beroep, opleiding en SES-
wijk

arbeider
employee
hoger beroep

arbeider
employee
hoger beroep

chi* = 45.48
p = .00

LO
LBO
MO
HBO/urtiversiteit

LO
LBO
MO
HBO/universiteit

chP = 51.17
p=.00

lage wijk
laag-midden
h oog-midden
hoge wijk

lage wijk
laag-midden
h oog-midden
hoge wijk

chr = 47.93
p = .00

Niets te doen aan
ziek worden

407
190
21

.62*

.14*
-.76*

.78

427
137
40
15

.77*

.40*
-.46*
-.71*

-.86

186
205
185
49

.38*

.29*

.12*
-.79*

-.53

Soms is ziekte
te voorkomen

684
627
231

-.23*
-.03
.26*

.59

650
377
322
174

- .31*
-.09
.16*
.24*

.64

308
385
439
420

-.15*
-.12*
-.06
.33*

.50

Veel aan te doen
om ziekte te voor-
komen

385
387
194

-.39*
- .11*
.50*

.19

367
201
251
145

-.46*
- .31*
.30*
.47*

.22

176
229
271
299

-.23*
-.17*
-.06
.46*

.03

.62

.34
-.96

5.55

.94

.18
-.20
-.92

5.31

-.07
.12
.19

-.24

5.44

In tabel 1.3.2 staan de 2*-orde parameterschattingen van beroepsniveau, oplei-
dingsniveau en SES-wijk met betrekking tot de meningen over gezondheid en ziekte.
De tabel laat zien dat de drie be roepstra ta significant in deze meningen verschillen.
Arbeiders huldigen het vaakst de opvatting dat er niets te doen is aan ziekte. Hoewel in

40



mindere mate dan arbeiders zijn employees eveneens vaker de mening toegedaan dat er
niets te doen is aan ziek worden. De hogere beroepen uiten vaker een ander standpunt.
Zij zijn het vaakst van mening dat er veel aan te doen is om ziekte te voorkomen.

De significante verschillen in opleidingsniveau en in SES-wijk met betrekking
tot de meningen over gezondheid en ziekte zijn praktisch analoog aan de resultaten van
beroepsniveau. Tabel 1.3.2 laat zien dat de lager opgeleiden (LO en LBO) vaker de
mening zijn toegedaan dat er niets te doen is aan ziek worden. De hoger opgeleiden
(MO en HBO/universiteit) huldigen daarentegen vaker de opvatting dat er veel te doen
is om ziekte te voorkomen. Bewoners van respectievelijk de lage, de laag-midden en
de hoog-midden SES-wijk zijn, overeenkomstig deze volgorde in afnemende mate,
vaker de mening toegedaan dat er niets te doen is aan ziek worden. Daarentegen zijn
de bewoners van de hoge SES-wijk het vaakst van mening dat er veel aan te doen is
om ziekten te voorkomen.

Tabel 1.3.3 geeft een overzicht van de 2*-orde parameterschattingen van be-
roepsniveau, opleidingsniveau en SES-wijk met de waardering van gezondheid. De
tabel laat zien dat arbeiders en mannen met hogere beroepen significant verschillen met
betrekking tot deze gezondheidswaardering. Arbeiders zijn het vaakst van mening dat
gezondheid het meest waardevol is. De hogere beroepen beschouwen daarentegen het
vaakst andere dingen even belangrijk als gezondheid. Er blijken geen verschillen tussen
de drie beroepsgroepen te bestaan met betrekking tot een voorkeur voor een prettig en
wat korter leven.
De significante verschillen in opleidingsniveau en in SES-wijk met betrekking tot de
gezondheidswaardering zijn iets diffuser als bij beroepsniveau. De tabel laat zien dat
de lager opgeleiden (LO en LBO) het vaakst gezondheid als het meest waardevolle
achten. De LO-groep valt hierbij echter enigszins uit de toon. Ze zijn de enigen die
tevens vaker aangeven liever prettig en wat korter te leven. De HBO-ers en academici
onderscheiden zich door het vaakst aan te geven dat andere dingen even belangrijk als
gezondheid zijn.
Tabel 1.3.3 toont verder dat bewoners van de lage SES-wijk het vaakst gezondheid als
het meest waardevol beschouwen. De bewoners van de laag-midden SES-wijk worden
alleen gekenmerkt door andere dingen minder vaak even belangrijk als gezondheid te
achten. De bewoners van de hoog-midden SES-wijk waarderen weer vaker de gezond-
heid als het meest waardevol. Daarentegen waarderen bewoners van de hoge SES-wijk
als enigen het vaakst andere dingen even belangrijk als gezondheid.

Tabel 1.3.4 toont de 2'-orde parameter schattingen van beroepsniveau, oplei-
dingsniveau en SES-wijk met de mate waarin men wil weten wat een medische behan-
deling behelst. Uit de tabel kan worden afgeleid dat alleen arbeiders en mannen die
een hoger beroep uitoefenen significant verschillen met betrekking tot het willen weten
wat een medische behandeling inhoudt. Arbeiders geven het minst vaak aan altijd te
willen weten wat er bij ziekte met hen gedaan wordt, terwijl mannen die een hoger
beroep uitoefenen het vaakst aangeven altijd te willen weten wat een medische behan-
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deling inhoudt. Er blijken geen verschillen tussen de beroepsgroepen te bestaan met
betrekking tot het soms en nooit willen weten wat een medische behandeling behelst.

Tabel 1.3.3 De vergelijking
roep, opleiding

>

arbeider
employee
hoger beroep

arbeider
employee
hoger beroep

chi- = 125.44
p = .00

LO
LBO
MO
HBO/universiteit

LO
LBO
MO
HBO/universiteit

ch? = 187.34
p = .00

lage wijk
laag-midden
h oog-midden
hoge wijk

lage wijk
laag-midden
hoog-midden
hoge wijk

chr = 112.56
p = .00

van gezondheid met
en SES-wijk

gezondheid meest
waardevol

1304
1003
293

.34*

.09
-.43*

1.47

1238
626
486
199

.35*

.31*
-.09
-.57*

1.48

590
708
774
550

.19*

.09

.13*
-.41*

1.61

andere waardevolle

andere dingen even
belangrijk als
gezondheid

93
- 131

116

-.42*
-.08
.50*

-.40

80
56
95

106

-.56*
-.24*
.14
.66*

-.38

39
59
83

162

-.36*
-.23*
.06
.53*

-.56

dingen naar categoneën van be-

liever prettig en
korter leven

79
71
33

.08
-.01
-.07

-1.07

86
33
39
24

.21*
-.07
-.05
-.09

-1.10

41
53
39
51

.17

.14
-.19*
-.12

-1.05

.24

.23
-.47

5.12

.54
-.14
.01

-.41

4.79

-.28
.00
.04
.24

4.86

De beantwoordingspatronen van opleidingsniveau en type SES-wijk vertonen
een grote overeenkomst met die van beroepsniveau. Tabel 1.3.4 laat zien dat de lager
opgeleiden (LO en LBO) het vaakst zelden en de hoger opgeleiden (HBO/universiteit)
het vaakst altijd willen weten wat een medische behandeling inhoudt. Voor de catego-
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rieën soms en nooit blijkt er geen verschil in opleidingsniveau te bestaan. Tevens toont
de tabel dat respectievelijk de bewoners van de lage, de laag-midden en de hoog-mid-
den SES-wijk minder vaak altijd willen weten wat een medische behandeling inhoudt
terwijl de bewoners van de hoge SES-wijk als enigen het vaakst aangeven dit wel te
willen weten. Behalve de hoog-midden SES-wijk blijken de overige wijken niet te ver-
schillen met betrekking tot het soms en nooit willen weten wat een medische behande-
ling behelst.

Tabel 1.3.4 De vraag "wilt U weten wat er bij ziekte met U gedaan wordt" naar categorieën van be-
roep, opleiding en SES-wijk

arbeider
employee
hoger beroep

arbeider
employee
hoger beroep

chi- = 57.80
p = .00

LO
LBO
MO
HBO/universileit

LO
LBO
MO
HBO/universiteit

chi- = 80.09
p = .00

lage wijk
laag-midden
hoog-midden
hoge wijk

lage wijk
laag-midden
hoog-midden *
hoge wijk

chi- = 100.39
p = .00

altijd

883
798
347

-.34»
-.09
.43*

1.61

863
444
441
268

-.42*
-.23*
.04
.61*

1.66

431
463
558
594

-.10
-.34*
-.12*
.56

1.51

soms

361
259
62

.02

.03
-.05

.37

346
176
114
47

-.10
.08

-.08
.10

.43

141
220
216
111

-.10
.03
.05
.02

.39

zelden

83
50

7

.31*

.15
-.46*

-1.40

89
28
20

3

.46*

.16

.10
-.72*

-1.49

34
50
47

9

.21

.29*

.26*
-.76»

-1.34

nooit

138
90
27

.01
-.09
-.08

-.58

143
57
41

15

.06
-.01
-.06
.01

-.60

59
83
64
51

-.01
.02

-.19*
.18

-.56

.68

.34
-1.02

4.83

1.05
.19

-.08
-1.16

4.47

-.06
.25
.21

-.40

4.72
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In tabel 1.3.5 worden de resultaten van de eenwegvariantie-analyses van de
logaritmisch getransformeerde SES-index met de vier baseline-vragen gepresenteerd.
De tabel laat zien dat elke baselinevraag statistisch significant samenhangt met de SES-
index. De richting van deze samenhangen wordt door de eveneens gepresenteerde
groepsgemiddelden aangegeven.

Tabel 1.3.5 Eenwegvariantie-analyses met de getransformeerde SES-index als
baseline vragen (OPV1,

OPV1:
zeer grote kans
grote kans
niet grote kans

OPV2:
niets te doen aan ziekte
soms is ziekte te voorkomen
veel te doen ziekte te voorkomen

OPV3:
gezondheid meest waardevol
andere dingen even belangrijk
liever prettig en korter leven

H0UD1:
altijd
soms
zelden
nooit

OPV2, OPV3, H0UD1) als onafhankelijker)

N

297
1673
889

578
1466
936

2482
321
174

1934
650
133
242

gem.

3.83
4.45
4.55

3.43
4.54
4.82

4.25
5.60
4.58

4.61
4.12
3.81
3.98

gem.
SSB (df)

61.15
(2)

367.53
(2)

261.80
(2)

74.91
(3)

gem.
SSW (df)

3.32
(2856)

3.12
(2977)

3.16
(2974)

3.28
(2955)

afhankelijke en vier

F

18.40

118.33

82.77

22.80

P

.00

.00

.00

.00

Zo heeft de groep die de kans op een ernstige ziekte als zeer groot beschouwd gemid-
deld de laagste sociaal-economische status (3.83). Daarentegen hebben diegenen die de
kans op een ernstige ziekte als niet groot beschouwen gemiddeld de hoogste sociaal-
economische status (4.55). Ook de groep die van mening is dat er niets te doen is om
een ziekte te voorkomen heeft gemiddeld de laagste sociaal-economische status (3.43),
terwijl degenen die de mening zijn toegedaan dat er veel te doen is om ziekte te voor-
komen gemiddeld de hoogste sociaal-economische status hebben (4.82). Zowel degenen
die de gezondheid als het meest waardevolle waarderen als de groep die antwoordt
liever prettig en wat korter te leven dan zich bepaalde dingen te ontzeggen worden
beide door een lagere sociaal-economische status gekenmerkt (de gemiddelden zijn
respectievelijk 4.25 en 4.58). Daarentegen hebben mannen waarvoor andere dingen
even waardevol als de gezondheid zijn gemiddeld de hoogste sociaal-economische
status (5.60). Tenslotte blijkt uit de tabel dat de groep van mannen die altijd willen
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weten wat er bij ziekte met hen gedaan wordt gemiddeld de hoogste sociaal-economi-
sche status heeft (4.61). Mannen die zelden willen weten wat er bij ziekte met hen
gedaan wordt, hebben gemiddeld de laagste sociaal-economische status (3.81).

1.3.2 De relatie tussen SES en cardiovasculaire risico-indicatoren

In deze paragraaf komen de resultaten met betrekking tot de relaties tussen
SES en somatische en psychosociale risico-indicatoren van hart- en vaatziekten aan de
orde. Uit de likelihoodratio-testen bleek dat diabetes niet significant gerelateerd is aan
de vier SES-indicatoren. Daarentegen bleken roken, alcoholgebruik en burgerlijke staat
wel significant met deze SES-indicatoren samen te hangen. De celfrequenties en de 2'-
orde interactieparameters van de significante relaties met beroepsniveau, opleidingsni-
veau en SES-wijk staan in de tabellen 1.3.6 t/m 1.3.8 weergegeven.

Tabel 1.3.6 laat zien dat er een significant verschil tussen arbeiders en mannen
met hogere beroepen bestaat met betrekking tot rookgedrag. Arbeiders zijn minder
vaak nooit-rokers of ex-rokers en vaker zware rokers. Mannen met een hoger beroep
zijn daarentegen vaker nooit-rokers of ex-rokers en minder vaak zware rokers.
De tabel toont verder dat er ook voor opleidingsniveau significante verschillen met
betrekking tot rookgedrag bestaan. De lager opgeleiden (LO en LBO) blijken vaker
zware rokers te zijn, terwijl de hoger opgeleiden (MO en HBO/universiteit) minder
vaak zwaar roken. LO-ers zijn bovendien minder vaak nooit rokers of ex-rokers, ter-
wijl HBO-ers of academici juist aangeven vaker nooit te hebben gerookt of gestopt te
zijn met roken.
Eenzelfde patroon is ook bij de SES-wijk waar te nemen. Wat betreft de categorie
zwaar roken, laat tabel 1.3.6 zien dat bewoners van respectievelijk de lage, de laag-
midden en de hoog-midden SES-wijk, overeenkomstig deze volgorde in afnemende
mate, vaker zware rokers blijken te zijn. Bewoners van de hoge SES-wijk zijn het
minst vaak zware rokers.

In tabel 1.3.7 staan de 2'-orde parameterschattingen van beroepsniveau, oplei-
dingsniveau en SES-wijk naar categorieën van alcoholconsumptie. De tabel laat zien
dat arbeiders en mannen met een hoger beroep significant verschillen met betrekking
tot alcoholgebruik. Arbeiders zijn het vaakst nooit drinkers en het minst vaak matige
drinkers, terwijl mannen met een hoger beroep het vaakst matig drinken en het minst
vaak nooit drinken.
De significante verschillen in opleidingsniveau met betrekking tot alcoholconsumptie
zijn praktisch analoog aan die van beroepsniveau. Tabel 1.3.7 toont dat de lager opge-
leiden (LO en LBO) minder vaak matig drinken, terwijl de hoger opgeleiden (HBO/u-
niversiteit) juist het vaakst matig drinken. Voor de categorie zwaar drinken werden er
geen verschillen in opleidingsniveau gevonden.
Ook de significante verschillen in type SES-wijk met betrekking tot alcoholconsumptie
corresponderen in hoge mate met die van beroep en opleiding. Bewoners van de lage
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en de laag-midden SES-wijk zijn minder vaak matige drinkers, terwijl de bewoners van
de hoge SES-wijk het vaakst matig en zwaar drinken. • •,: • . • * . . . •

Tabel 1.3.6 De resultaten van log-frequentie-analyse van
ding en SES-wyk

arbeider
employee
hoger beroep

arbeider
employee
hoger beroep

chr = 134.76
p = .00

LO
LBO
MO
HBO/universiteit

LO
LBO
MO
HBO/universiteit

chi- = 145.36
p = .00

lage wijk
laag-midden
hoog-midden
hoge wijk

lage wijk
laag-midden
h oog-midden
hoge wijk

chi* = 167.09
p - .00

nooit gerookt

79
97
56

-.28*
.01
.29*

-.96

88
44
60
42

-.19*
-.19
.09
.29*

-.95

56
46
52
90

.13
-.23*
-.18
.28*

-1.00

ex-roker

307
352
168

-.17*
.03
.14*

.29

305
183
212
127

-.21*
-.02
.09
.14*

.31

125
175
250
288

-.28*
-.11
.17*
.22*

.22

roken naar categorieën van beroep, oplei-

matige roker

244
201
98

.04
-.09
.05

-.15

232
111
125
72

-.01
-.06
.03
.04

-.16

100
158
128
160

-.11
.18*

-.10
.03

-.18

zware roker

934
619
149

.41*

.07
-.48*

.82

920
403
258
112

.41*

.27*
-.21*
-.47*

.80

452
468
498
283

.26*

.16*

.11*
-.53*

.96

.33

.26
-.59

5.28

.64
-.05
-.02
-.57

4.98

-.18
-.02
.06
.14

5.07

'V,
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Tabel 1.3.7 De resultaten van log-frequentie-analyse van alcoholgebruik naar categorieën
opleiding en SES-wyk

arbeider
employee
hoger beroep

arbeider
employee
hoger beroep

chi* = 32.56
p = .00

LO
LBO
MO
HBO/universiteit

LO
LBO
MO
HBO/universiteit

chP = 27.22
p = .00

lage wijk
laag-midden
hoog-midden
hoge wijk

lage wijk
laag-midden
hoog-midden
hoge wijk

chP = 85.74
p = .00

nooit drinker

168
96
18

.30*

.06
-.36*

-1.07

153
69
42
17

.17*

.16
-.09
-.24*

-1.01

88
83
96
24

.25*

.12

.27*
-.64*

-.99

matige drinker

1137
972
392

-.22*
-.06
.28*

1.36

1119
560
520
295

-.21*
-.11*
.07
.25*

1.30

497
631
717
683

-.30*
-.13*
.00
.43*

1.29

zware drinker

250
198
62

-.08
.00
.08

-.29

246
110
92
42

.04
-.05
-.02
-.01

-.29

145
147
113
112

.05

.01
-.27*
.21*

-.30

van beroep,

.63

.31
-.94

5.26

.90

.12
-.13
-.89

4.97

.07

.13

.14
-.34

5.15

Tabel 1.3.8 toont de 2'-orde parameterschattingen van beroepsniveau, oplei-
dingsniveau en SES-wijk naar categorieën van burgerlijke staat. De significante ver-
schillen in beroepsniveau, opleidingsniveau en type SES-wijk met betrekking tot bur-
gerlijke staat vertonen eenzelfde patroonmatigheid. Arbeiders enLO-ers zijn minder
vaak gehuwd terwijl mannen met een hoger beroep en HBO-ers of academici juist
vaker wel gehuwd zijn. Bewoners van de lage en de laag-midden SES-wijk zijn minder
vaak gehuwd terwijl de bewoners van de hoog-midden en hoge SES-wijk juist vaker
gehuwd zijn. . . . . . .
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Tabel 1.3.8 De resultaten van log-frequentie-analyse van burgerlijke staat
roep, opleiding en SES-wjjk

arbeider
employee
hoger beroep

arbeider
employee
hoger beroep

chi* = 58.86
p = .00

LO
LBO
MO
HBO/universiteit

LO
MBO
MO
HBO/universiteit

chr* = 51.78
p = .00

lage SES
laag-midden
h oog-midden
hoge SES

lage SES
laag-midden
hoog-midden
hoge SES

chi* = 143.67
p = .00

gehuwd

1313
1136
445

- .31*
.05
.26*

1.14

1297
679
601
332

-.31*
.04
.05
.22*

1.14

576
715
875
778

-.39*
-.29*
.31*
.37*

1.08

niet gehuwd

250
108
27

.31*
-.05
-.26*

-1.14

246
64
55
22

.31*
-.04
-.05
-.22*

-1.14

145
148
54
42

.39*

.29*
-.31*
-.37*

-1.08

naar categorieën van be-

.71

.23
-.94

5.64

1.00
.01

-.13
-.88

5.34

.16

.28
-.13
-.31

5.51

In tabel 1.3.9 staan de resultaten van eenwegvanantie-analyses voor de logarit-
misch getransformeerde SES-index met roken en alcoholconsumptie. Tabel 1.3.10
toont de resultaten van t-testen voor diabetes mellitus en burgerlijke staat met de SES-
index.
Tabel 1.3.9 laat zien dat er een significant verband bestaat tussen de SES-index ener-
zijds en roken en alcoholconsumptie anderzijds. Nooit-rokers en ex-rokers hebben
gemiddeld de hoogste sociaal-economische status (respectievelijk 4.97 en 4.92). Matige
rokers hebben gemiddeld een lagere sociaal-economische status (4.62). De groep van
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zware rokers tenslotte wordt door het laagste gemiddelde van sociaal-economische
status gekenmerkt (4.01). De richting van het verband tussen alcoholconsumptie en
SES-schaal is in zeker opzicht tegenovergesteld aan dat van roken. Bij alcoholcon-
sumptie heeft de groep van nooit drinkers gemiddeld de laagste sociaal-economische
status (3.83). Daarentegen hebben matige drinkers gemiddeld de hoogste sociaal-econo-
mische status (4.52). In vergelijking tot nooit drinkers en matige drinkers is bij de
groep van zware drinkers respectievelijk een hoger en een lager gemiddelde van so-
ciaal-economische status vastgesteld.

Tabel 1.3.9 Resultaten van eenwegvariantie-analyses voor SES-index met roken en alcoholconsumptie

Roken:
nooit gerookt
ex-roker
matige roker
zware roker

Alcohol:
nooit drinker
matige drinker
zware drinker

N

224
801
519

1607

265
2391
485

gem.

4.97
4.92
4.62
4.01

3.83
4.52
4.22

gem. SSB (df)

184.58
(3)

66.99
(2)

gem. SSW (df)

3.19
(3147)

3.32
(3138)

F

57.87

20.15

P

.00

.00

Tabel 1.3.10 laat zien dat burgerlijke staat in tegenstelling tot diabetes mellitus
significant gerelateerd is aan sociaal-economische status. De niet-gehuwden hebben
gemiddeld een significant lagere sociaal-economische status dan de gehuwde mannen.

Tabel 1.3.10 Resultaten van t-testen voor diabetes mellitus en burgerlijke staat met SES-index

SES

SES

geen diabetes

wel diabetes

niet gehuwd

wel gehuwd

N

3091

62

367

2786

gem.

4.41

4.63

3.68

4.51

SD

1.83

1.80

1.66

1.83

t

-.97

8.17

P

.33

.00

De relaties tussen beroepsniveau, opleidingsniveau en SES-wijk enerzijds en de
continue cardiovasculaire risicofactoren Queteleündex, systolische en diastolische
bloeddruk, cholesterol en leeftijd anderzijds die met behulp van eenwegvariantie-ana-
lyses werden vastgesteld, worden in de tabellen 1.3.11 t/m 1.3.13 gepresenteerd.
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Tabel 1

Q
U
E
T

D
B
P

S
B
P

r 
o

 a
c 

o

A
G
E

.3.11 Resultaten van eenwegvariantie-analyses voor respectievelijk Queteletindex, bloeddruk,
cholesterol en leefüjd met beroepsniveau

arbeider
employee
hoger beroep

arbeider
employee
hoger beroep

arbeider
employee
hoger beroep

arbeider
employee
hoger beroep

arbeider
employee
hoger beroep

N

1558
1266
472

1565
1271
472

1565
1271
472

1565
1269
472

1565
1271
472

gem.

25.4
25.6
25.8

79
80
81

137
138
139

201
203
203

52.7
52.4
52.2

gem.SSB (df)

443.7
(2)

1034
(2)

376
(2)

2552
(2)

55.6
(2)

gem.
SSW (df)

90.2
(3293)

147
(3305)

406
(3305)

1157
(3303)

18.4
(3305)

F

4.92

7.04

.93

2.21

3.02

P

.01

.00

.40

.11

.05

Tabel 1.3.11 laat zien dat bij tweezijdige toetsing en hantering van een signifi-
cantieniveau van .05 alleen Queteletindex, diastolische bloeddruk en leeftijd significant
samenhangen met beroepsniveau. Hoe hoger het beroepsniveau des te hoger zijn de
overeenkomstige gemiddelden van Queteletindex en diastolische bloeddruk. Verder
hebben arbeiders gemiddeld een hogere leeftijd dan employees en mannen met een
hoger beroep (respectievelijk 52.7, 52.4 en 52.2 jaar). Hierbij dient wel te worden
opgemerkt dat de verschillen in gemiddelden in absolute termen niet groot zijn. Uit
tabel 1.3.12 blijkt dat alleen diastolische bloeddruk en leeftijd significant gerelateerd
zijn aan opleidingsniveau. LO-ers en LBO-ers hebben gemiddeld een lagere diastoli-
sche bloeddruk dan mannen die middelbaar onderwijs genoten hebben en HBO-ers of
academici (respectievelijk 79 en 81 mmHg). Verder hebben LO-ers gemiddeld een
hogere leeftijd dan mannen behorende tot de overige opleidingscategorieën (respectie-
velijk 53 en 52 jaar). Ook hier geldt dat de verschillen in gemiddelden in absolute
termen niet groot zijn. Tabel 1.3.13 toont dat respectievelijk Queteletindex en leeftijd
significant samenhangen met het type SES-wijk. Bewoners van de laag-midden en
hoog-midden SES-wijk hebben gemiddeld de laagste Queteletindex (25.4). De bewo-
ners van de lage SES-wijk worden door een hoger indexgemiddelde (25.5)
gekenmerkt. De bewoners van de hoge SES-wijk tenslotte hebben het hoogste index-
gemiddelde (25.8). Bewoners van de lage en de laag-midden SES-wijk hebben gemid-
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deld een hogere leeftijd (52.7 en 52.8 jaar) dan bewoners van de hoog-midden en hoge
SES-wijk (52.0 en 52.2 jaar). Voor de hierboven beschreven verschillen in gemiddel-
den geldt eveneens dat ze in absolute termen niet groot zijn.

Tenslotte werden ter vaststelling van de relaties tussen Queteletindex, systoli-
sche en diastolische bloeddruk, cholesterol en leeftijd enerzijds en de logaritmisch
getransformeerde SES-index anderzijds Pearson product-moment correlaties berekend.
De correlatiecoëfficiënten alsmede de p-waarden van de overeenkomstige toetsings-
grootheden staan in tabel 1.3.14 weergegeven. De tabel laat zien dat een verhoging
van zowel Queteletindex als cholesterolgehalte gepaard gaat met een significant hogere
sociaal-economische status. Een hogere leeftijd gaat gepaard met een significant lagere
sociaal-economische status. In absolute zin zijn deze correlaties laag.

Tabel 1.3.12 Resultaten van eenweg vanantie-analyses voor respectievelijk Quetetindex, 1
cholesterol en leeftijd met opleidingsniveau

0
U
E
T

D
B
P

S
B
P

C
H
O
L

A
G
E

LO
LBO
MO
HBO/uni

LO
LBO
MO
HBO/uni

LO
LBO
MO
HBO/uni

LO
LBO
MO
HBO/uni

LO
LBO
MO
HBO/uni

N

1536
740
656
354

1545
743
656
334

1535
743
656
354

1545
742
655
354

1545
743
656
354

gem.

25.4
25.6
25.7
25.6

79
79
81
81

138
138
139
138

201
200
205
202

53.0
52.1
52.3
51.8

gem. SSB (df)

203.7
(3)

1009
(3)

588
(3)

2585
(3)

275.5
(3)

gem. SSW (df)

90.9
(3282)

147
(3294)

407
(3294)

1156
(3292)

18.2
(3294)

F

2.24

6.88

1.45

2.24

15.16

)loeddruk,

P

.08

.00

.23

.08

.00
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Tabel 1.3.13 Resultaten van eenwegvariantie-analyses voor respectievelijk Queteletindex, bloeddruk,
cholesterol en leeftijd met SES-wijk

Q
U
E
T

D
B
P

S
B
P

C
H
O
L

A
G
E

lage wijk
laag-midden
boog-midden
hoge wijk

lage wijk
laag-midden
h oog-midden
boge wijk

lage wijk
laag-midden
h oog-midden
boge wijk

lage wijk
laag-midden
hoog-midden
hoge wijk

lage wijk
laag-midden
hoog-midden
hoge wijk

N

737
868
925
821

741
870
931
822

741
870
931
822

741
868
931
822

741
870
932
822

gem.

25.5
25.4
25.4
25.8

80
79
80
81

138
138
138
138

201
200
203
202

52.7
52.8
52.0
52.2

gem. SSB (df)

420.3
(3)

364
(3)

37
(3)

1765
(3)

123.3
(3)

gem. SSW (df)

90.5
(3347)

148
(3360)

409
(3360)

1164
(3358)

18.3
(3361)

F

4.64

2.46

.09

1.52

6.72

P

.00

.06

.97

.21

.00

Tabel 1.3.14 Pearson product-moment correlaties voor respectievelijk Queteletindex, bloeddruk, cho-
lestorol en leeftijd met de logaritmisch getransformeerde SES-index

SES-index

QUET

.06
(3154)
p=.00

DBP

.02
(3152)
p=.21

SBP

.02
(3154)
p = .23

CHOL

.05
(3142)
p=.00

AGE

-.06
(3154)
p=.00

1.3.3 Samenvatting cross-sectionele resultaten

Alle vier operationalisaties van sociaal-economische status bleken samen te
hangen met gezondheidsopvattingen en de houding tegenover artsen. Met betrekking
tot de schatting van de kans dat men binnen 5 tot 10 jaar een ernstige ziekte krijgt
alsmede de mogelijkheden die men zelf heeft om ziekte te voorkomen, is het algemene
beeld dat naarmate de sociaal-economische status lager is de verwachtingen pessimisti-
scher zijn.

Daarentegen blijkt de waardering van gezondheid het hoogst in de lagere SES-
strata te zijn. Mannen met een hogere sociaal-economische status achten vaker andere
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dingen even belangrijk als gezondheid. Zij die zeggen liever prettig en kor ter te leven
zijn vrijwel gelijk over de strata verdeeld. »•:*••• *v
Sociaal-economische status bleek verder een negatieve samenhang te hebben met de
mate waarin men wil weten wat een medische behandeling inhoudt .

Me t betrekking tot de cardiovasculaire risicofactoren werd geen associaties
tussen de vier SES-strata en diabetes gevonden. In de lagere strata wordt meer gerookt
dan in de hogere strata. Reeds in 1972 zijn personen uit het hoogste stratum al vaker
gestopt met roken . "Nooi t -dr inkers" worden vooral bij arbeiders aangetroffen. In de
hogere beroepen wordt vaker matig gedronken. De categorie "zwaar d r inken" heeft
weinig of geen consistente samenhang met sociaal-economische status.

Sociaal-economische status bleek verder weinig samenhang te ver tonen met
(systolische en diastolische) b loeddruk, cholesterol, Queteletindex en leeftijd. Sommige
associaties waren wel iswaar statistisch significant maar de absolute verschillen waren
gering. Voorzover er van een verband sprake is kan men zeggen dat hogere waarden
van diastolische b loeddruk, Queteletindex en cholesterol iets vaker in de hogere strata
aangetroffen werden . Een ietwat hogere leeftijd werd tenslotte in de laagste strata
waargenomen.

1.3.4 De relatie tussen SES en gezondheid, uitgedrukt in termen van hart- en
vaatziekten

In deze paragraaf wordt ingegaan op de relaties tussen sociaal-economische
status en gezondheid, uitgedrukt in termen van hart- en vaatziekten. Hart- en vaatziek-
ten werden onderscheiden in "soft events" (angina pectoris/bypass en mogelijke non-
fatale infarcten), "hard events" (fatale infarcten en waarschijnlijk of zekere non-fatale
infarcten) en alle coronaire aandoeningen (soft events en hard events). Ter verkrijging
van inzicht in de (univariate) relaties tussen de vier SES-variabelen en het optreden van
deze drie cardiale eindpunten werden met behulp van logistische regressie van alle vier
vormen van sociaal-economische status de ruwe relatieve risico's berekend. Deze
worden in tabel 1.3.15 gepresenteerd. De tabel laat zien dat de dummy-contrasten van
beroepsniveau, opleidingsniveau, SES-wijk alsmede de continue (niet getransformeer-
de) SES-index op univariaat niveau niet significant gerelateerd zijn aan de cardiale
eindpunten. Nadere bestudering van tabel 1.3.15 openbaart een zekere patroonmatig-
heid in de (niet-significante) relatieve risico's. Arbeiders en employees blijken een
grotere kans op hart- en vaatziekten te hebben dan mannen met een hoger beroep. Ook
mannen die respectievelijk lager onderwijs, lager beroepsonderwijs en middelbaar
onderwijs hebben genoten, hebben een groter risico op hart- en vaatziekten dan HBO-
ers of academici. De relatieve risico's van de SES-index geven aan dat stijging in
sociaal-economische status gepaard gaat met een kleinere kans op hart-en vaatziekten
ofwel hoe lager de sociaal-economische status des te groter de kans op hart- en vaat-
aandoeningen. Voor de dummy-contrasten van de ecologische factor SES-wijk is dit
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patroon slechts gedeeltelijk waar te nemen. In vergelijking tot de bewoners van de
hoge SES-wijk blijken alleen de bewoners van de lage SES-wijk een groter risico op
"soft events" te hebben. Ten aanzien van het eindpunt alle coronaire aandoeningen
hebben alleen de bewoners van de lage alsmede de laag-midden SES-wijk een ver-
hoogd risico. Daarentegen blijken de bewoners van de lage, de laag-midden en de
hoog-midden SES-wijk allen een groter risico op "hard events" dan de bewoners van
de hoge SES-wijk te hebben.

Tabel 1.3.15 De met logistische regressieanalyse verkregen benaderingen voor de ruwe relatieve risico's
van beroepsniveau (referentiecategorie = hoger beroep), opleidingsniveau (referentiecate-
gorie = HBO/universiteit), SES-wijk (referentiecategorie = hoge SES-wijk) en (de niet
getransformeerde) SES-index ten aanzien van hart- en vaatziekten

Beroep
arbeider
employee

Opleiding
LO
LBO
MO

SES-wijk
laag
laag-midden
hoog-midden

SES-index*

soft events
RR95S BI

1.60
1.33

1.77
2.52
2.47

1.S8
.92
.70

.84

.73-3.50

.60-2.90

.66-5.54

.85-7.47

.87-6.99

.86-2.90

.45-1.86

.31-1.59

.65-1.10

hard events
RR95%BI

1.30
1.32

1.29
1.06
1.34

1.08
1.10
1.10

.91

.77-2.18

.79-2.19

.70-2.38

.57-1.96

.77-2.33

.70-1.66

.70-1.71

.68-1.76

.76-1.07

alle coronaire aandoenin-
gen
RR95%BI

1.38
1.32

1.39
1.35
1.56

1.23
1.04
.98

.89

.89-2.15

.86-2.03

.90-2.39

.79-2.31

.95-2.56

.86-1.76

.71-1.53

.64-1.48

.77-1.03

De ruwe relatieve risico's voor de SES-index werden zodanig berekend dat ze de toe- of afname
van het risico uitdrukken voor een toename van 10 schaalpunten.

Ter vaststelling van de voor Queteletindex, diastolische bloeddruk, cholesterol,
leeftijd, roken, alcoholgebruik, diabetes mellitus en burgerlijke staat gecorrigeerde
effecten van de vier SES-variabelen op "soft events", "hard events" en alle coronaire
aandoeningen werden multivariate logistische regressies uitgevoerd. De resultaten van
deze analyses staan in tabel 1.3.16.

Tabel 1.3.16 laat zien dat de vier SES-variabelen na correctie voor relevante
cardiovasculaire risico-indicatoren niet significant gerelateerd zijn aan respectievelijk
"soft events", "hard events" en alle coronaire aandoeningen. Nadere inspectie van de
in tabel 1.3.16 gepresenteerde gecorrigeerde relatieve risico's maakt duidelijk dat de
voor relevante cardiovasculaire risico-indicatoren gecorrigeerde effecten van sociaal-
economische status op enkele fluctuaties na nauwelijks verschillen met de univariate
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bevindingen. Dit betekent dat de genoemde cardiovasculaire risico-indicatoren de (niet-
significante) univariate associaties tussen SES en hart- en vaatziekten noch onderdruk-
ken noch door confounding weg verklaren. Sociaal-economische status blijkt de gezond-
heid, uitgedrukt in termen van hart- en vaatziekten niet te beïnvloeden.

Tabel 1.3.16 De met multivariate logistische regressieanalyse verkregen benaderingen voor de gecorri-
geerde relatieve risico's van beroepsniveau (r.c. = hoger beroep), opleidingsniveau (r.c
= HBO/universiteit), SES-wijk (r.c = hoge SES-wyk) en (de niet getransformeerde)
SES-wijk ten aanzien van hart- en vaatziekten

Beroep:
arbeider
employee

Opleiding:
LO
LBO
MO

SES-wyk:
laag
laag-midden
hoog-midden

SES-index»

soft events

ARR95% BI

1.37 .61-3.09
1.20 .52-2.73

1.72 .54-5.42
2.20 .72-6.71
2.20 .75-6.44

1.40 .74-2.64
.60 .27-1.34
.74 .31-3.17

.79 .55-1.13

hard events

ARR95* BI

1.06 .62-1.78
1.04 .61-1.77

1.06 .56-1.99
.89 .47-2.12

1.05 .58-2.90

.94 .59-1.50

.91 .56-1.48

.95 .56-1.59

.97 .81-1.17

alle coronaire aandoe-
ningen
ARR95%BI

1.16 .73-1.82
.09 .69-1.73

1.21 .67-2.11
1.16 .66-2.02
1.29 .77-2.18

1.08 .73-1.58
.83 .54-1.26
.90 .57-1.41

.93 .79-1.10

1.3.5

idem tabel 1.3.15

De relatie tussen SES en gezondheid, uitgedrukt in cardiale sterfte,
kankersterfte en totale sterfte

Ter verkrijging van inzicht in de (univariate) relaties tussen SES en gezond-
heid in termen van cardiale sterfte, kankersterfte en totale sterfte zijn met Cox regres-
sie-analyse allereerst de ruwe relatieve risico's berekend. De resultaten van deze analy-
ses staan in tabel 1.3.17.

De tabel laat zien dat op univariaat niveau geen van de vier SES-variabelen
statistisch significant gerelateerd is aan cardiale sterfte. Toch valt er met uitzondering
van de categorieën LBO en MO van opleidingsniveau een zekere patroon in deze non-
significante relatieve risico's waar te nemen. In de lagere SES-strata van beroepsniveau
en SES-wijk alsmede het laagste stratum van opleidingsniveau zijn de cardiale sterfteri-
sico's groter dan in de overeenkomstige hoge referentiestrata. Het geschatte ruwe rela-
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tieve risico voor de SES-index bevestigt dit patroon: een verlaging van sociaal-econo-
mische status gaat immers gepaard met een verhoogde cardiale sterftekans.

Tabel 1.3.17 De met Cox regressie-analyse verkregen benaderingen voor de ruwe relatieve risico's van
beroepsniveau (r.c. = hoger beroep), opleidingsniveau (r.c. = HBO/universiteit), SES-
wijk (r.c. = hoge SES-wijk) en (de niet getransformeerde) SES-index ten aanzien van
cardiale sterfte, kankersterfte en totale sterfte

Beroep:
arbeider
employee

Opleiding:
LO
LBO
MO

SES-wyk:
laag
laag-midden
h oog-midden

SES-index*

cardiale sterfte
RR 95% B.I.

1.51 .66-3.43
1.76 .7SM.00

1.13 .52-2.44
.92 .39-2.20
.95 .44-2.29

1.69 .77-3.71
1.98 .95-4.11
1.86 .91-3.81

.87 .67-1.13

kankersterfte
RR 95% B.I.

2.36
1.52

1.92
1.65
.89

2.75
3.08
1.50

.69

1.17^.73
.73-3.16

.92-4.00

.75-3.64

.37-2.14

1.47-5.14
1.68-5.62
.77-2.91

.54- .89

totale sterfte
RR 95% B.I.

2.14
1.89

1.74
1.47
1.26

1.99
2.12
1.54

.79

1.43-3.20
1.25-2.85

1.15-2.64
.94-2.32
.79-2.01

1.42-2.79
1.53-2.94
1.10-2.16

.69-.90

De relatieve risico's voor de SES-index werden zodanig berekend dat ze de toe- of afname van het

risico uitdrukken voor een toename van 10 schaalpunten.

Beroepsniveau, SES-wijk en SES-index blijken op univariaat niveau een signi-
ficante invloed op kankersterfte uit te oefenen. De significante invloed van beroepsni-
veau wordt door het dummycontrast van arbeiders versus hoger opgeleiden gegene-
reerd. Arbeiders blijken een 2.36 keer zo grote kans op kankersterfte te hebben als
mannen met een hogere opleiding. Het significante effect van de ecologische factor
SES-wijk wordt door de significante contrasten tussen de strata lage en laag-midden
SES-wijk enerzijds en de hoge SES-wijk anderzijds gegenereerd (de ruwe relatieve
risico's zijn respectievelijk 2.75 en 3.08). Verder blijkt een stijging van 10 schaalpun-
ten in de SES-index gepaard te gaan met een significante afname in het risico op kan-
kersterfte, ofwel mannen die 10 schaalpunten lager scoren hebben een 1.45 maal zo
grote kans op sterfte ten gevolge van kanker (V.69).

Tenslotte blijkt uit de univanate analyses dat alle vier SES-variabelen statis-
tisch significant aan totale sterfte zijn gerelateerd. Arbeiders en employees hebben
respectievelijk een 2.14 en 1.89 maal zo groot sterfterisico als mannen met een hoger
beroep. Van opleidingsniveau blijkt alleen het contrast tussen lager opgeleiden en hbo-
ers of academici statistisch significant te zijn (RR = 1.74). Het significante effect van
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de omgevingsfactor SES-wijk wordt door de significante contrasten tussen de lage en
de laag-midden SES-wijk èn de hoge SES-wijk gegenereerd (de ruwe relatieve risico's
zijn respectievelijk 1.99 en 2.12). Tenslotte blijken mannen die 10 schaalpunten lager
op de SES-index scoren een 1.26 maal zo groot sterfterisico te hebben.

Ter vaststelling van de voor roken, alcoholconsumptie, leeftijd en burgerlijke
staat gecorrigeerde effecten van de 4 SES-variabelen op kankersterfte en totale sterfte
werden multivariate Cox regressie-analyses uitgevoerd. Ook voor de analyses op car-
diale sterfte waar naast de hierboven genoemde risico-indicatoren ook voor diastolische
bloeddruk, cholesterol, Queteletindex en diabetes mellitus werd gecorrigeerd, zijn
multivariate Cox regressie-analyses toegepast. Hieraan voorafgaand werd met behulp
van tijdsafhankelijke covariaten voor mogelijke schendingen van de proportional ha-
zard assumptie gecontroleerd (zie appendix 5). De assumptie bleek niet te worden
geschonden zodat Cox regressie-analyses zonder problemen uitgevoerd kunnen worden.
De benaderingen van de voor relevante risico-indicatoren gecorrigeerde relatieve risi-
co's worden in tabel 1.3.18 weergegeven.

De tabel laat zien dat geen van de vier SES-variabelen in de multivariate
situatie statistisch significant aan cardiale sterfte gerelateerd is. Ten aanzien van cardia-
le sterfte is er praktisch geen verschil tussen de ruwe en de gecorrigeerde relatieve
risico's. Dit betekent dat de univariate associaties door de gespecificeerde risico-indica-
toren noch onderdrukt noch door confounding wegverklaard worden.

Na correctie voor relevante risico-indicatoren blijken alleen de dummycontras-
ten van SES-wijk statistisch significant aan kankersterfte gerelateerd te zijn. De statis-
tisch significante univariate effecten van beroepsniveau en SES-index verdwijnen als er
gecorrigeerd wordt voor relevante risico-indicatoren. De risico-indicatoren die voor
deze confounding verantwoordelijk zijn, zijn in volgorde van belangrijkheid respectie-
velijk roken, burgerlijke staat en leeftijd. Arbeiders roken meer, zijn minder vaak
gehuwd en hebben een hogere leeftijd dan mannen van de overige beroepsstrata. Te-
vens gaat veel roken, het niet gehuwd zijn en een hogere leeftijd gepaard met een
verhoogd risico op kankersterfte. Met andere woorden beroepsniveau is niet direct
gerelateerd aan kankersterfte. De significante univariate associatie tussen beroepsni-
veau en kankersterfte wordt wegverklaard door roken, burgerlijke staat en leeftijd.

Ten aanzien van kankersterfte bleken de voor risico-indicatoren gecorrigeerde
dummycontrasten tussen de lage en de laag-midden SES-wijk enerzijds en de hoge
SES-wijk anderzijds qua effectsterkte kleiner te zijn dan de univariat resultaten (uni-
variaat: 2.75 en 3.08; multivariaaf. 2.22 en 2.40). Alhoewel kleiner bleven deze effec-
ten wel statistisch significant. De reden voor deze verlaging in effectsterkte moet in de
confounding van met name roken en leeftijd worden gezocht. Het met een indexverla-
ging van 10 schaalpunten gepaard gaande risico op kankersterfte bleek na correctie
voor risico-indicatoren eveneens kleiner dan in de univariate situatie (univariaat: V.69
= 1.45; multivariaat: '/.78 = 1.28). Tevens was het gecorrigeerde risico in tegenstel-
ling tot het ruwe risico niet meer statistisch significant (tweezijdige toetsing en een
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significantie niveau van .05). Het in de multivariate situatie geconstateerde lagere en
niet significante risico op kankersterfte komt voort uit de confounding van roken en
leeftijd.

Tabd I J . 18 De met Cox regressie-analyse verkregen benaderingen voor de voor relevante risico-indi-
catoren gecorrigeerde relatieve risico's van beroepsniveau (r.c = hoger beroep), oplei-
dingsniveau (r.c. = HBO/universiteit), SES-wyk (r.c.= hoge SES-wyk) en (de niet ge-
transformeerde) SES-index ten aanzien van cardiale sterfte, kankersterfte en totale sterfte

Beroep:
arbeider
employee

Opleiding:
LO
LBO
MO

SES-wijk:
laag
laag-midden
hoog-midden

SES-index:"

cardiale stefte
ARR959Ê B.I.

1.18
1.53

.94

.79

.69

1.61
1.73
1.87

.89

.51-2.77

.66-3.52

.42-2.09

.32-1.93

.27-1.76

.70-3.73

.79-3.78

.87-4.04

.67-1.18

kankersterfte
ARR95% B.I.

1.70
1.27

1.24
1.35
.76

2.22
2.40
1.45

.78

.84-3.47

.61-2.66

.59-2.64

.61-2.99

.31-1.83

1.16-4.22
1.30-4.45
.74-2.84

.61-1.02

totale sterfte
ARR95% B.I.

1.67
1.68

1.27
1.28
1.14

1.76
1.74
1.50

.87

1.11-2.53
1.10-2.55

.83-1.94

.81-2.01

.71-1.82

1.18-2.38
1.24-2.34
1.06-2.12

.76-.98

idem label 1.3.17.

Tenslotte blijken in de multivariate analyses beroepsniveau, SES-wijk en SES-
index statistisch significant aan totale sterfte gerelateerd te zijn. Ook voor deze varia-
belen zijn de multivariate effectschattingen kleiner dan bij univariate analyse. De ver-
antwoordelijke confounders zijn wederom roken, burgerlijke staat en leeftijd. Het eer-
der geconstateerde significante univariate contrast tussen de LO-groep en HBO-ers of
academici ten aanzien van totale sterfte verdween bij multivariate analyse. Bovendien
bleken de gecorrigeerde effecten van de dummy's van opleidingsniveau met betrekking
tot totale sterfte kleiner te zijn dan de univariate effecten. Deze lagere, niet significan-
te, gecorrigeerde sterfterisico's van opleidingsniveau worden door de confounding van
roken, burgerlijke staat en leeftijd gegenereerd. In vergelijking tot mannen met hogere
beroepen blijken arbeiders en employees respectievelijk een 1.67 en een 1.68 maal zo
groot risico op totale sterfte te hebben. Bewoners van de lage, de laag-midden en
hoog-midden SES-wijk hebben in vergelijking tot de bewoners van de hoge SES-wijk
respectievelijk een 1.76, een 1.74 en een 1.50 maal zo groot sterfterisico. Verder blijkt
een verlaging in de SES-index met 10 schaalpunten te corresponderen met een toename
van 15% in het sterfterisico ('/.87 = 1.15 = 15%).
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Bij de hierboven beschreven bevindingen van beroepsniveau en SES-wijk ener-
zijds en de SES-index anderzijds moeten een aantal kanttekeningen worden geplaatst.
De constatering van zowel een significante invloed van beroepsniveau als SES-wijk op
totale sterfte werpt de vraag op welk van beide kenmerken de belangrijkste voorspeller
van deze gezondheidsoperationalisatie is. Is de uitoefening van een "lager" beroep
schadelijker voor de gezondheid dan het wonen in een lagere SES-wijk? Of is nu net
een combinatie van beide SES-kenmerken het meest gezondheidsschadend?
Deze laatste vraag heeft betrekking op de aanwezigheid van een statistische interactie
tussen beroepsniveau en SES-wijk in relatie tot de totale sterfte. Met behulp van Cox
regressie-analyse waarbij als extra variabelen de multiplicaties van de dummys van
beroepsniveau en SES-wijk aan het model zijn toegevoegd, werd getoetst op de moge-
lijke aanwezigheid van een dergelijke interactie. Weglating van alle dummy multiplica-
ties uit dit verzadigde model leidde niet tot een significante verslechtering van de like-
lihood (chi^ = 9.12; df = 6; p = .16). Dit betekent dat er geen sprake is van een
interactie tussen beroepsniveau en SES-wijk ten aanzien van totale sterfte.

Ter beantwoording van de vraag welke van de SES-indicatoren beroepsniveau
en SES-wijk nu de belangrijkste determinant van totale sterfte is, werd er een stapsge-
wijze Cox regressie-analyse uitgevoerd. Bij fixering van leeftijd, roken, alcoholcon-
sumptie en burgerlijke staat bleek alleen de variabele SES-wijk in het Cox regressie-
model te worden opgenomen. De variabele beroepsniveau werd niet meer in het model
opgenomen omdat de toevoeging van deze SES-indicator geen significante verbetering
van de likelihood zou opleveren (chi^ = 1.58; df = 2; p = .45). Dit betekent aller-
eerst dat SES-wijk de belangrijkste voorspeller van totale sterfte is en verder dat SES-
wijk een dusdanige confounder van het beroepsniveau is dat deze het eerder vastgestel-
de significante afzonderlijke effect van beroepsniveau zodanig verkleint dat het in ter-
men van statistische termen geen rol meer speelt. Dit betekent echter niet dat de in
tabel 1.3.18 gepresenteerde gecorrigeerde sterfterisico's van SES-wijk nu de meest
valide effectschattingen zijn. Immers als SES-wijk een confounder van beroepsniveau
is dan geldt omgekeerd ook dat in hun onderlinge relatie tot totale sterfte het beroeps-
niveau een (weliswaar niet significante) confounder van de SES-wijk is. Valide effect-
schattingen van SES-wijk kunnen daarom alleen verkregen worden als ook voor de
invloed van beroepsniveau wordt gecorrigeerd. Derhalve werd nogmaals een Cox ana-
lyse uitgevoerd waarbij het beroepsniveau naast SES-wijk, leeftijd, roken, alcoholcon-
sumptie en burgerlijke staat gedwongen in het model werd opgenomen. In tabel 1.3.19
zijn de op grond van deze analyse verkregen gecorrigeerde sterfterisico's van zowel
beroepsniveau als SES-wijk weergegeven.

De tabel laat zien dat de variabele SES-wijk de belangrijkste predictor van
totale sterfte is. Echter de effecten van de dummycontrasten van SES-wijk zijn kleiner
(respectievelijk 1.54, 1.64 en 1.38) dan die voor de situatie waarin het beroepsniveau
niet in het multivariate model werd opgenomen (aRJR's waren respectievelijk 1.76,
1.74 en 1.50). Verder blijkt het in de afzonderlijke analyse geconstateerde significante
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contrast tussen de hoog-midden en de hoge SES-wijk na opname van beroepsniveau
niet meer significant te zijn, waardoor ook de dichotomie tussen de hoge SES-wijk en
de andere drie wijken, die suggereerde dat er vooral sprake is van een geprivilegieerde
positie van de hoogste wijk, afgevlakt wordt. De verklaring voor deze bevindingen is
evident: het beroepsniveau is een confounder van de SES-wijk. Mannen uit de lage
SES-wijken hebben in het algemeen vaker een lager beroep. De uitoefening van een
lager beroep gaat tevens met een grotere sterftekans gepaard. De significante associatie
tussen SES-wijk en totale sterfte zoals die eerder in de afzonderlijke multivariate analy-
se werd vastgesteld, moet derhalve voor een deel aan het beroepsniveau worden toege-
schreven.

Tabel 1.3.19 Gecorrigeerde sterfterisico's van beroep (r.c. = hoger beroep) en SES-wijk (r.c. = hoge
SES-wijk) wanneer beide variabelen in het Cox model zijn opgenomen

Beroep:
arbeider
employee

SES-wgk:
lage SES-wijk
laag-midden
hoog-midden

ARR

1.20
1.33

.54

.64

.38

95% B.l.

.73-1.95

.83-2.12

1.02-2.32
1.10-2.42
.94-2.06

Zoals eerder opgemerkt werd liet de Cox regressie-analyse een significante
samenhang zien tussen totale sterfte en de overall SES-index. Om deze samenhang
inzichtelijker te maken werd deze analyse herhaald, waarbij de respondenten ingedeeld
werden in kwintielgroepen van de SES-index. Het resultaat hiervan is weergegeven in
tabel 1.3.20.

Tabel 1.3.20 laat zien dat slechts ten dele de sterftekans groter wordt naarmate
de waarden van de SES-index kleiner worden. Het verschil is statistisch echter niet
meer significant terwijl ook geen duidelijk lineair verband meer aanwezig is. Dit maakt
het niet ondenkbaar dat het eerder geconstateerde significante effect van de continue
SES-index op de totale sterfte een artefact kan zijn.

Tabel 1.3.20 Gecorrigeerde sterfterisico's behorende tot kwintielgroepen van de SES index (referentie-
categorie = 5' SES-kwintielgroep)

SES-index:
1' kwintielgroep
2° kwintielgroep
3' kwintielgroep
4' kwintielgroep

ARR

1.42
1.44
1.42
1.26

95% B.l.

.97-2.09

.96-2.16

.98-2.07

.86-1.86
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Voorzichtigheidshalve wordt geconcludeerd dat de data weliswaar een indicatie
maar geen overtuigend bewijs leveren dat de sterftekans toeneemt wanneer men lager
scoort op een overall SES-index.

• • • « • V • . : • • • • ' > : • : • ' . • : : . • ' " • . V ' ' " « -

1.3.6 Samenvatting follow-up resultaten , -, •-,-•••

- — Zowel de univariate als de multivariate analyses lieten zien dat geen van de
vier operationalisaties van sociaal-economische status predictoren van gezondheid zijn
als deze in termen van "soft-events", "hard-events", alle coronaire aandoeningen en
cardiale sterfte worden uitgedrukt. Wel werden er significante verbanden geconstateerd
als de gezondheid in termen van kankersterfte en totale sterfte wordt uitgedrukt.
Uit de univariate analyses bleek dat beroepsniveau, SES-wijk en SES-index significant
samenhangen met kankersterfte. Na correctie voor risico-indicatoren blijkt alleen de
SES-wijk en dan met name de contrasten tussen de lage en de laag-midden SES-wijk
enerzijds en de hoge SES-wijk anderzijds significant aan kankersterfte gerelateerd te
zijn. De, in de mulüvariate situatie, geconstateerde non-significante invloed van be-
roepsniveau en SES-index moet aan de confounding van leeftijd, burgerlijke staat en
roken worden toegeschreven.
Totale sterfte bleek op univariaat niveau significant met alle vier SES-operationalisaties
samen te hangen. Met uitzondering van opleidingsniveau bleven deze verbanden (wel-
iswaar minder sterk) ook in de multivariate analyse bestaan. De non-significantie van
opleidingsniveau en de in vergelijking tot de univariate situatie geringere effecten van
beroepsniveau, SES-wijk en SES-index op totale sterfte moeten aan de confounding
van met name leeftijd, burgerlijke staat en roken worden toegeschreven.
Wanneer beroepsniveau en de SES-wijk gelijktijdig in een multivariate analyse worden
opgenomen blijkt dat de variabele beroepsniveau het predicerend vermogen met betrek-
king tot totale sterfte verliest. Het zijn dan de contrasten tussen de lage en de laag-
midden SES-wijk enerzijds en de hoge SES-wijk anderzijds die statistisch significant
met een verhoogde sterftekans samenhangen.
Aannemende dat de continue SES-index een lineaire samenhang met de overeenkomsti-
ge sterftekans vertoont, blijkt de continue SES-index in de multivariate situatie statis-
tisch significant aan de totale sterfte gerelateerd te zijn. Controle op het daadwerkelijke
voorkomen van een dergelijke "dose-respons"-relatie met behulp van een indeling in
kwintielgroepen van de SES-index openbaarde dat er eigenlijk niet van een dergelijke
"dose-respons"-relatie gesproken kan worden. Deze bevinding leidde tot de conclusie
dat de data weliswaar een indicatie maar geen bewijs leveren dat de sterftekans samen-
hangt met de SES-index. <..
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1.4 CONCLUSIE - ~

De resultaten van dit onderzoek bevestigen in een aantal opzichten het beeld
dat er verschillen bestaan tussen min of meer onderscheiden SES-groepen ten aanzien
van een aantal algemene opvattingen over ziekte en gezondheid, ten aanzien van ris-
kante levensgewoonten, en ten aanzien van sterfte. Waar verschillen waargenomen
werden, wezen ze over het algemeen in de richting van een voor de gezondheid nadeli-
ge situatie voor de lagere SES-groepen, al waren de verschillen, hoewel statistisch sig-
nificant, absoluut soms betrekkelijk gering.

Opvattingen over ziekte en gezondheid blijken een duidelijke samenhang te
vertonen met SES-niveau, ongeacht de wijze waarop dit niveau geoperationaliseerd
werd. De resultaten geven aan dat de hoogste SES-groep het vaakst optimistisch is
over de gezondheidsprognose, vaker vertrouwen had in de vermijdbaarheid van ziekte,
en vaker behoefte had aan informatie bij eventuele medische behandeling. Naarmate
het SES-niveau daalde, kwamen deze opvattingen relatief gezien minder vaak voor, en
steeg de proportie van personen die tegenovergestelde opvattingen huldigden. Dit gra-
duele verband werd in de meeste gevallen aangetroffen, al leek de hoogste SES-catego-
rie er enigszins uit te springen, ongeacht of die categorie nu door beroepsklasse,
schoolopleiding, of SES-wijk gedefinieerd werd. Het verschil van mening tussen deze
groep (hoger beroep, HBO/universiteit, hoogste SES-wijk) en de daarop volgende
groep (employee, MO, hoog-midden SES-wijk) was doorgaans aanzienlijk groter dan
tussen laatstgenoemde groep en de daarop volgende groep(en). Tenslotte vond welis-
waar de meerderheid van de hoogste SES-groep gezondheid het meest waardevolle in
het leven, bij lagere SES-groepen heerste deze mening nog veel sterker.

Van de cardiovasculaire risicofactoren blijken er een aantal een duidelijke
samenhang te vertonen met SES-niveau. Het percentage niet-rokers (nooit gerookt) en
ex-rokers is duidelijk hoger in de hoogste SES-klasse, terwijl er zich in de laagste
SES-groepen proportioneel veel meer zware rokers bevinden. Geheelonthouding was
het meest prevalent in de laagste SES-klasse, en het minst prevalent in de hoogste
SES-klasse. Voor het percentage matige drinkers gold het omgekeerde: dat kwam rela-
tief vaker voor in de hoogste SES-groep en minder vaak in de laagste SES-groepen.
Het percentage zware drinkers vertoonde geen duidelijke samenhang met beroepsklasse
of opleidingsniveau, maar was wel hoger in de hoogste SES-wijk, en het laagst in de
midden-hoge SES-wijk.

Hogere SES-groepen hadden doorgaans een hogere Queteletindex dan lagere
SES-groepen, hoewel dat verband wat minder duidelijk was voor de verschillende
niveau's van schoolopleiding. Ook diastolische bloeddruk steeg met SES-niveau al
waren de verschillen in klinisch opzicht betrekkelijk gering. Systolische bloeddruk en
cholesterolgehalte waren nagenoeg gelijk in iedere SES-groep, al was er dan een signi-
ficant positieve relatie tussen de SES-index en cholesterol.
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Uit de analyses van de gezondheidsuitkomsten blijkt dat er in dit onderzoek
geen verband bestond tussen SES en cardiovasculaire aandoeningen. Dit betreft zowel
de morbiditeitsgegevens als de cardiale sterftegegevens. Totale sterfte en kankersterfte
kwamen echter significant meer voor onder de laagste SES-groepen, wanneer de hoog-
ste groep als norm werd genomen. De associatie tussen beroepsklasse en risico op
kankersterfte viel echter weg na correctie voor rookgedrag en burgerlijke staat. De
verschillen in kankersterfte en totale sterfte waren niet waarneembaar wanneer ver-
schillende schoolopleidingscategorieën met elkaar vergeleken werden. De meest kwets-
bare categorieën wat betreft deze beide vormen van sterfte bleken de arbeiders en
degenen uit lage en midden-lage SES-wijken te zijn. Employees vertoonden eveneens
een duidelijk verhoogd sterfterisico in vergelijking met mensen met hogere beroepen.
Van de omgevingsfactor SES-wijk en de beroepsklassefactor bleek de eerstgenoemde
het belangrijkste voor totale sterfte.

Het onderzoek kende een aantal beperkingen die wellicht van invloed zijn
geweest op de resultaten. De eerste beperking met een mogelijk storende invloed op
een aantal verbanden is de non-participatie graad bij aanvang van de studie (49). Het
percentage weigeringen om aan de studie deel te nemen varieerde per SES-wijk, en
was hoger voor de laagste SES-wijk (18%) dan voor de andere 3 SES-wijken (13, 8 en
12% voor resp. de hoge, midden-hoge en midden-lage SES-wijk) (3). Indien deze
selectiebias van invloed is geweest op de resultaten dan heeft het wellicht eerder tot
een onderschatting dan tot een overschatting van het verband tussen SES en risicofacto-
ren of ziekte/sterfte-uitkomsten geleid. Het is mogelijk dat de niet-deelnemers over het
algemeen iets ongezonder waren dan de deelnemers, aangezien gebrek aan goede ge-
zondheid een reden kan zijn om van deelname af te zien. In dat geval zou deze groep
hogere waarden op een of meer risicofactoren vertonen en daardoor een iets slechtere
gezondheidsprognose hebben gehad. Vanwege het feit dat het percentage niet-deelne-
mers hoger was in de laagste SES-wijk kan dit dus tot een onderschatting hebben ge-
leid van de in een aantal gevallen gevonden negatieve samenhang tussen SES en ge-
zondheidsuitkomsten. Het was echter niet mogelijk om na te gaan of dit effect inder-
daad heeft plaatsgevonden.

Een tweede beperking betreft de mogelijke invloed van de dataverzamelings-
procedure tijdens follow-up op de resultaten van het onderzoek. Zoals in paragraaf 2
beschreven, bestond de eerste stap van het verzamelen van de cardiovasculaire morbi-
diteitsgegevens uit een door de participant zelf in te vullen enquête. Zeven procent van
de deelnemers hebben niet aan het morbiditeitsonderzoek meegewerkt, terwijl van 1 %
het adres niet te achterhalen viel. De mogelijkheid bestaat dat mensen met bijvoorbeeld
een lage opleiding meer moeite hadden de enquête in te vullen, en dat er onder die
groep tevens een verhoogde coronaire morbiditeit plaatsvond. Dit zou dan tot een on-
derschatting van het relatieve risico voor coronaire morbiditeit geleid hebben voor
personen met een lage opleiding in vergelijking met degenen met een hogere opleiding.
Niet-deelname aan het morbiditeitsonderzoek kwam inderdaad significant vaker voor



bij lagere SES-groepen, met name onder arbeiders, onder degenen met alleen lagere
schoolopleiding, of onder degenen uit de lage of laag-midden SES-wijk. Bij navraag bij
een random sample van de niet-deelnemers bleek coronaire morbiditeit echter niet
duidelijk vaker voorgekomen te zijn als bij de groep die wel aan het morbiditeitsonder-
zoek had deelgenomen. De kans is derhalve gering dat de groep van niet-deelnemers
aan het follow-up onderzoek de resultaten sterk beïnvloed heeft.

Voorts kan er enige misclassificatie opgetreden zijn ten aanzien van de inci-
dentie van angina, bypass, of non-fataal infarct. Dit zou het geval zijn als deelnemers
de vraag of ze gedurende follow-up last hebben gehad van pijn op de borst of van
ernstige hartklachten ten onrechte hebben ontkend (fout negatieven). Het zou de huidi-
ge resultaten met name beïnvloed hebben wanneer misclassificatie in ongelijke mate
zou zijn opgetreden voor afzonderlijke SES-groepen, de zogenaamde differentiële mis-
classificatie. Dit zou namelijk tot zowel een overschatting als een onderschatting van
het relatieve risico kunnen leiden. Indien de misclassificatie non-differentieel zou zijn,
oftewel onafhankelijk van SES-klasse, dan wordt het relatieve risico in de richting van
de nulhypothese afgezwakt (51). Misclassificatie of onderrapportage van fatale infarc-
ten heeft waarschijnlijk niet plaatsgevonden aangezien de mortaliteitsgegevens van het
Centraal Bureau voor Statistiek werden verkregen. Onderrapportage van angina, by-
pass of non-fataal infarct is daarentegen mogelijk. Dit komt omdat niet bekend is wie
van degenen die aan een infarct overleden zijn in een eerder stadium tijdens follow-up
aan angina of een non-fataal infarct geleden hebben, of reeds een bypass hadden onder-
gaan. Aangezien dat wel zeker bij een aantal het geval zal zijn geweest is de incidentie
van non-fatale coronaire aandoeningen hoger dan hier gerapporteerd. Dit kan overigens
alleen de resultaten van de "soft-events" beïnvloed hebben, aangezien bij de andere
analyses over coronaire hartziekten de fatale infarcten telkens ingesloten waren. Of de
misclassificatie bij de "soft-events" differentieel of non-differentieel over de SES-groe-
pen was verdeeld, valt op grond van het huidige onderzoeksmateriaal niet te zeggen.
De resultaten met betrekking tot het risico op deze groep van aandoeningen moet der-
halve wel met de nodige voorzichtigheid betracht worden.

Als laatste beperking van dit onderzoek moet genoemd worden dat er geen
herhalingsmetingen gedurende de follow-up periode hebben plaatsgevonden. Een van
de gevolgen is hierboven reeds aangehaald, namelijk dat het onbekend is wie er voor-
afgaand aan een fataal infarct aan angina of een non-fataal infarct heeft geleden, of een
bypass operatie heeft ondergaan. Voorts konden daardoor geen herhaalde metingen van
factoren als roken gedaan worden. Verandering van rookgedrag gedurende de follow-
up periode kan een "confounding" effect hebben gehad op bijvoorbeeld de relatie tus-
sen SES en kankersterfte of totale sterfte. Het is mogelijk dat hogere SES-groepen in
de follow-up tijd gemiddeld hun rookgedrag sterker hebben verminderd dan lagere
SES-groepen, en als gevolg minder sterfte vertoond hebben. Het verband tussen SES
en sterfte zou in zo'n geval aan verandering in rookgedrag moeten toegeschreven wor-
den in plaats van aan de een of andere sociaal-economische karakteristiek zelf.
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Er dienen een drietal opmerkingen gemaakt te worden ten aanzien van de
generaliseerbaarheid van de resultaten. Ten eerste mogen de resultaten niet zonder
meer naar vrouwelijke populaties geëxtrapoleerd worden, aangezien de resultaten geba-
seerd zijn op gegevens van een louter mannelijke steekproef. Ten tweede is de steek-
proef genomen in de stad Rotterdam. Derhalve moet enige voorzichtigheid in acht
genomen worden bij het generaliseren van de huidige resultaten naar andere delen van
het land, met name wellicht waar die gebieden verder van de randstad verwijderd zijn
en/of een meer agrarisch karakter vertonen. Aan de andere kant woont het merendeel
van de Nederlandse bevolking in stedelijke gebieden met wijken die veel overeenkom-
sten vertonen met de wijken die als basis voor de desbetreffende steekproef dienden.

Ten derde valt aan te voeren dat de resultaten gebaseerd zijn op gegevens uit
de jaren zeventig, en dus niet geheel representatief zijn voor de huidige situatie, eind
jaren tachtig. Zo ligt het percentage werklozen tegenwoordig een stuk hoger dan in de
jaren zeventig. Voorts is er in Nederland tussen eind jaren zestig en midden jaren
tachtig een duidelijke jaarlijkse daling opgetreden in zowel totale sterfte als in sterfte
aan ischemische hartziekten. Het onderzoek van Mackenbach naar regionale sterfte ver-
schillen tussen 1969 en 1984 liet zien dat de dalingen in sterfte sterker waren in gebie-
den met relatief gunstige of sinds de eind jaren zestig sterk verbeterde sociaal-econo-
mische omstandigheden (38). Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of cardiale morta-
liteit inmiddels wel gerelateerd is aan SES-klasse, en of de regionale verschillen zoals
door Mackenbach gerapporteerd nu ook op individueel niveau terug te vinden zijn.
Met andere woorden, het is mogelijk dat er sinds de jaren zeventig langzamerhand een
oversterfte aan hartziekten is ontstaan in lagere SES-groepen.

Evenzo kan nagegaan worden of er meer uitgesproken verschillen zijn ontstaan
in risicofactorwaarden tussen de verschillende SES-groepen. Recent onderzoek lijkt
daar overigens geen aanwijzing toe te geven: er werd geen duidelijke relatie gevonden
tussen opleidingsniveau en cholesterol of systolische bloeddruk (13). Aan de andere
kant bleek in datzelfde onderzoek dat Queteletindex bij mannen licht daalde bij stijging
van opleiding, terwijl dat in het onderhavige onderzoek precies andersom was. Duide-
lijke verschillen in rookgedrag tussen hogere en lagere SES-groepen werden reeds in
dit onderzoek geconstateerd, en bestaan nu nog steeds (12, 13).

Hierboven werd reeds enigszins aangegeven dat de resultaten ten aanzien van
de samenhang tussen sociaal-economische indicatoren en cardiovasculaire risicofacto-
ren globaal in overeenstemming zijn met gegevens uit ander Nederlands onderzoek.
Dat geldt met name voor rookgedrag, waarvan zowel in dit onderzoek als in twee
andere Nederlandse onderzoeken (12,13) is aangetoond dat het aanmerkelijk meer
voorkomt bij lagere SES-groepen, en voor cholesterol en bloeddruk, waarvoor geen
duidelijke relaties met SES zijn waargenomen (13). Ook de resultaten met betrekking
tot alcoholgebruik komen overeen met eerder Nederlands onderzoek, waar eveneens
een hoger percentage geheelonthouders onder lager opgeleiden werd gevonden, en een
hogere gemiddelde alcoholconsumptie bij hoger opgeleiden (24). Alleen de uitkomsten
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voor wat betreft overgewicht waren verschillend met die van andere studies, die over
het algemeen inverse relaties tussen SES en Queteleóndex rapporteerden (13,25). In dit
onderzoek hadden mensen uit hogere SES-groepen juist een hogere gemiddelde Quete-
lenndex.

Er is reeds kort ingegaan op het gebrek aan enige samenhang tussen SES-fac-
toren en coronaire morbiditeit of cardiale mortaliteit. Er zijn op dit moment geen ande-
re Nederlandse studies bekend waarmee deze resultaten vergeleken kunnen worden. De
situatie in een aantal andere geïndustrialiseerde landen, zoals de Verenigde Staten en
Groot Britannië, geeft wel een duidelijke relatie aan tussen SES en met name sterfte
aan coronaire hartziekten, waarbij het risico op deze vorm van sterfte het hoogst is
onder de laagste SES-groepen (27,30). Er is echter geopperd dat een negatieve relatie
tussen sociaal-economische factoren en sterfterisico minder duidelijk aanwezig of zelfs
afwezig zou zijn in populaties met de hoogste levensverwachting bij geboorte. Dit zou
dan met name opgaan voor landen als Nederland en Zweden waar in sommige studies
nauwelijks sterfteverschillen zijn gevonden voor onderscheiden SES-groepen (45,36).

Er is in ander onderzoek in Nederland daarentegen wel degelijk een relatie
naar voren gekomen tussen opleidingsniveau en totale sterfte (13) en tussen SES-wijk
als ecologische variabele en totale sterfte (46). De onderhavige resultaten sluiten daar-
bij slechts ten dele aan. Enerzijds was er een duidelijk verhoogd sterfterisico voor de
beroepsklassen arbeiders en employees in vergelijking met hogere beroepen. Hetzelfde
gold voor degenen die respectievelijk in een lage-, laag-midden-, en hoog-midden SES-
wijk woonden in vergelijking met degenen uit een hoge SES-wijk. Er is overigens
nauwelijks sprake van enige lineariteit in deze samenhang; het sterfterisico neemt niet
toe naarmate de sociaal-economische indicator afneemt. Deze gegevens suggereren
eerder dat de hoogste SES-groep, vooral gedefinieerd als woonomgeving, geprivile-
gieerd is ten opzichte van de andere SES-groepen, en dat er tussen mensen uit de ande-
re woonwijken nauwelijks verschillen in sterfterisico bestaan.

Anderzijds vertoonde opleidingsniveau géén samenhang met sterfterisico, en
was het verband tussen de SES-index en sterfterisico bij nadere inspectie evenzeer
verre van duidelijk. Categorisering van de SES-index liet zien dat het sterfterisico
nauwelijks toenam bij het lager worden van de SES-index. Op grond van de gevonden
resultaten kan niet geconcludeerd worden dat SES een duidelijke invloed heeft op sterf-
terisico, althans niet voor wat betreft de sociaal-economische indicator opleidingsni-
veau of de samengestelde index.

De resultaten voor risico op kankersterfte waren in hoge mate vergelijkbaar
met die voor totaal sterfterisico, behalve dat de samenhangen tussen beroepsklasse,
woonwijk of SES-index en kankersterfte vooral toe te schrijven waren aan verschillen
in rookgedrag, leeftijd en/of burgerlijke staat tussen de SES-groepen. Er zijn geen
andere gegevens bekend over sociaal-economische verschillen in kankersterfte in Ne-
derland. Het verdient derhalve aanbeveling om de samenhang tussen SES en risico op
kankersterfte opnieuw te onderzoeken, waarbij wellicht onderscheid gemaakt dient te
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worden tussen de verschillende vormen van kanker. Wel lijkt de ongelijke verdeling
van een aantal risicofactoren over de verschillende SES-groepen, met name rookgedrag
en burgerlijke staat, aangrijpingspunten te bieden voor identificatie van personen met
een verhoogd risico op deze vorm van sterfte.

In deze bijdrage is getracht sociaal-economische gezondheidsverschillen te
beschrijven aan de hand van zowel enkelvoudige indicatoren van sociaal-economische
status als aan de hand van een index. De constructie van deze index werd als een be-
langrijke aanvulling gezien op de bestudering van verschillen in gezondheid op basis
van afzonderlijke indicatoren van sociaal-economische status. Ten eerste leverde de
toepassing van deze index het voordeel op dat het multidimensionele concept sociaal-
economische stratificatie gereduceerd werd tot gemeenschappelijke componenten van
sociale klasse en prestige. Ten tweede kon daardoor onderzocht worden of dergelijke
gemeenschappelijke componenten andere inzichten zou opleveren met betrekking tot
gezondheidsverschillen als het gebruik van een specifieke meting van sociaal-economi-
sche status zou doen.

Toepassing van de SES-index bij de analyse van gezondheidsopvattingen, car-
diovasculaire risicofactoren en al dan niet fatale coronaire aandoeningen leverde geen
noemenswaardige extra informatie op: de resultaten kwamen in grote mate overeen met
die van de analyses voor de afzonderlijke SES-indicatoren. De analyses met betrekking
op kankersterfte en totale sterfte leverde niet dezelfde resultaten op voor de verschil-
lende sociaal-economische indicatoren. De vraag rijst waarom woonwijk wel het risico
op kanker- en totale sterfte lijkt te beïnvloeden, terwijl beroepsklasse, opleiding of een
overall SES-index dat niet lijken te doen. Men kan hierbij aan enkele mogelijke verkla-
ringen denken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat vervuiling en verontreiniging van de
omgeving in de zogenaamde lagere SES-woonwijken in sterkere mate aanwezig zijn en
aldus bijdragen tot verhoogd risico op kankersterfte of totale sterfte. Een tweede moge-
lijke verklaring is dat het leven in zulke wijken "stressvoller" is dan in andere wijken,
en via vermindering van de weerstand tot meer sterfte zou leiden. Het is eveneens
mogelijk dat mensen met een zwakkere algemene gezondheid via verminderde beroeps-
kansen en dus minder inkomen disproportioneel in lagere SES-wijken aggregeren. De
minder gunstige gezondheidsprognose van deze groep van mensen zou vervolgens de
oversterfte in deze wijken althans gedeeltelijk kunnen verklaren. Tegen deze twee
laatste verklaringen pleit het feit dat men dan wellicht ook een hogere sterfte aan hart-
ziekte in deze woonwijken had kunnen verwachten, hetgeen in deze studie niet het
geval was.

Tenslotte kan de indicator "woonwijk" verwijzen naar een andere indicator van
sociaal-economische betekenis, namelijk inkomen. Deze indicator zou dan de relatie
met het risico op sterfte verklaren. Het zou mogelijk kunnen zijn dat een hoger inko-
men heeft geleid tot een betere behandeling bij ziekte, of tot eerdere diagnose van een
chronische aandoening met als gevolg een betere secundaire preventie en prognose. Of
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zulke factoren een rol spelen binnen het bestel van het Nederlandse gezond-
heidszorgsysteem zou nader onderzocht moeten worden.

Samenvattend kan gesteld worden dat er in deze studie enige aanwijzingen
gevonden zijn voor sociaal-economische gezondheidsverschillen. Deze verschillen
bleven voornamelijk beperkt tot de omgevingsfactor van sociaal-economische status,
namelijk woonwijk. Mensen die in de duurste wijken wonen blijken een verminderd
risico op kankersterfte en totale sterfte te hebben. De verschillen in sterfterisico voor
mensen uit andere woonwijken zijn minimaal. Enkele mogeüjke verklaringen voor
deze resultaten zijn aangegeven, die in deze studie niet nader onderzocht konden wor-
den. Ze zouden onderwerp kunnen zijn van toekomstig onderzoek.
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APPENDIX 1: MORBIDITEITS-ENQUETE FOLLOW-UP
ONDERZOEK -

Vragenlijst over hartklachten
Op de volgende bladzi|den slaan 1 Hebl U in de afgelopen 10 jaar

k (na 19721 ernstige hartklachteneen aantal vragen over hartklach-

ten
Misschien hebt U de afgelo-

pen 10 |aar (na 1972) hartklach-
ten gekregen, misschien ook niet.
Wilt U de volgende vragen over
hartklachten invullen? Bij elke
vraag staan een aantal antwoor-
den Lees elk antwoord goed door
en kruis dat antwoord aan, dat het
meesl op U van toepassing is.

Wij geven eerst een voorbee/d.
Hebt U de afgelopen 10 jaar (na
1972) last van pijn op de borst
gekregen?

• la
• Nee
[^ Ik weet het niet zeker.
Wanneer U van Uzelf vindt, dat U
pijn op de borst hebt gekregen,
kruis dan 'ja' aan. Dus zo:
S la
• Nee
• Ik weet het niel zeker.
Wanneer U van Uzelf vindt, dat U
geen pijn op de borst hebt gekre-
gen, kruis dan 'nee' aan. Dus zo:

• la

D Ik weet het niet zeker.
Wanneer U hel niet met Uzelf
eens kunt worden, kruis dan 'ik
weel het niet zeker' aan Dus zo:
• la
[ j Nee
Q Ik weet het niet zeker.
U kunt bij elke vraag slechts één
hok|e aankruisen.
Indien naam of adres onjuist is,
will U hier dan Uw luiste naam of
adres invullen?

Naam
Adres

gekregen?

• Nee
2 Heeft een arts in de afgelopen
10 jaar (na 1972) tegen U gezegd,
dat U een hartinfarct hebl gehad?

• la
^ Hij heeft gezegd, dat hij het

niet precies wist.
• Het ging wel over mi|n hart,

maar ik weet niet wal hel was.
• Nee

Wanneer heeft de arts dat te-
gen U gezegd?
Maand laar . .

3 Door wie bent U in de afgelo-
pen 10 jaar (na 1972) voor Uw
hart behandeld?
Q Ik ben niel voor mijn hart be-

handeld.
• Specialist
• Huisarts
Q] Huisarts en specialist
4 Wat zijn de naam en het adres
van Uw huisarts'

Naam
Adres
Plaats

5 Indien U in de afgelopen 10 jaar
(na 1972)door een specialist voor
Uw hart behandeld benl. wal is
zijn naam?

Naam te . . .
Naam te . . .

6 Bent U in de afgelopen 10 jaar
(na 1972) voor Uw hart in een zie-
kenhuis opgenomen geweest?
Dia
[ jNee
^o /a. in welk ziekenhuis en wan-
neer ongeveer?
Ie opname:

ziekenhuis . . . Ie . . .

maand . .
2e opname:

ziekenhuis .
maand . .

3e opname:
ziekenhuis
maand . .

4e opname:
ziekenhuis .
maand . .

. . |aar . .

. . te . . .

. . jaar . .

te . . .
. jaar

Ie . . .
. jaar .

7 Hebt U in de afgelopen 10 iaar
(na 1972) een hartoperatie onder-
gaan?

~lla

nen tegen pijn op de boritf

• la
• Nee
£ j Ik gebruik wel mediciinen.

maar ik weet niet of ze daar-
voor dienen

Hoe heet dat geneesmiddel?
13 Gebruikl U een bloedverdun-
nend middel (sintrom, marcou-
mar of sintrommitis)?

• la
• Nee
14 Vindt U het goed als wij, in-
dien nodig, nadere medische
informatie aan Uw huisarts vra-

Zo )a, wanneer?
in welk ziekenhuis? . . . Ie

8 Hebt U in de afgelopen 10 jaar
(na 1972) een hartcathetensatie
ondergaan?

U l a
_Nee
~ Ik weet niel wal dal is
Zo/a. wanneer?

In welk ziekenhuis? te
9 Benl U in de afgelopen 10 jaar
(na 19721 wegens een beroerte of
hersenbloeding opgenomen ge-
weest in een ziekenhuis?
• la
[jNee

Z o /a, wanneer?
In w e l k z iekenhuis? . . . (e

10 Rookt U thans sigaretten?

• la
• Nee
Zo /a. hoeveel sigaretten rookt U
gewoonlijk per dag?

sigaretten per dag
11 Rookt U pijpol sigaar?
3 Alleen piip
• Alleen sigaar
• Piip en sigaar
• Geen piip. geen sigaar
12 Gebruikt U wel eens medicij-

•
• la, op voorwaarde dal
15 Vindt U het goed als wi|. in-
dien nodig, nadere medische in-
formatie aan Uw specialist vra-
gen?

• la
• Nee
• la, op voorwaarde dat
16 Hebt U nog bepaalde opmer-
kingen?
Datum Handtekening

Hartelijk dank voor Uw medewer-

king.
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APPENDIX 2: CODERING MYOCARDINFARCT, CORONAIR-
LUDEN EN CVA

/ Mvocardin/arcl
Op basis van gegevens over anamnese. elektrocardiogram en
enzymwaarden (verzameld via specialistenbrieven) wordt bij ie-
dere verdenking op myocardinfarct een aantal punten toege-
kend.

A ScoringscrKeria voor /Anamnese, f C C en frwy/nwaarden
Anamnese

Pi|n op de borst + 2 hieronder genoemde
kenmerken 2 punten

Pijn op de borst + 1 hieronder genoemd
kenmerk 1 punt

Kenmerken: plotseling begin of toename
met gebonden aan inspanning
duur langer dan 30 minuten
krampend óf drukkend karakter
uitstraling
geen reactie op nitrobaat

Indien aan geen van deze criteria wordt
voldaan 0 punten

Elektrocardiogram
Aanwezigheid van de 'injury current'
zonder meer:
en/of Minnesolacode 1.1 of 1 2 (Q
golfarwijkingen
en/of 7.1 (linker bundeltakblok) indien het
een eerste infarct betrof,
en/of de beschrijving van het ECG door de
behandelend specialist als typisch voor
myocardinfarct 2 punten

Minnesotacode 1-3 (geringe Q
golfarwi|kingen)
en/of 5.1 of 5.2 (negatieve T toppen)
en/of beschrijving van hel ECG door de
behandelend specialist als verdacht voor
myocardinfarct 1 punt

Indien aan geen van deze criteria wordt
voldaan 0 punten

Enzymwaarden
Indien zowel de waarde van SCOT als van
CPK hoger was dan de in het betreffende
ziekenhuis op dat ti|dstip geldende
normaalwaarde 2 punten

Indien oi de waarde van SGOT óf de
waarde van CPK hoger was dan de eerder
genoemde bovengrens.
en/oi er een enzymwaardenverloop.
verdacht voor myocardinfarct aanwezig was I punt

Indien aan geen van deze criteria wordt
voldaan 0 punten

8 Codering
Aan de hand van het verkregen puntenaantal wordt één van de
volgende codes toegekend:

- mogeli|k myocardinfarct
- waarschijnlijk myocardinfarct
- zeker myocardinfarct

1 Bij aanwezigheid van gegevens over anamnese, ECG en enzy-
men wordt als volgt gecodeerd:

0-1 punt geen infarct
2-3 punten mogelijk infarct

4 punten waarschi|nlijk infarct
5-6 punten zeker infarct

In het geval dat de gegevens over anamnese, enzymwaarden
en/of ECG afwezig zi|n, wordt een afwekend schema gevolgd.

2 Bij aanwezigheid van gegevens over 2 van deze 3 criteria
wordt gecodeerd:

0-1 punt geen infarct
2 punten mogelijk inlarct

3-4 punten waarschiinlijk infarct

3 Wanneer alleen de kliniekdiagnose myocardinfarct aanwezig
is, wordt (op basis van het artikel van H.N. Hart e.al* gecodeerd:
waarschi/n/i/fc inrarct.

H CoronainV;den
Respondenten welke 1 of meer myocardinfarcten en/of bypass
operatie hebben doorgemaakt, ontvangen bij coronairlijden (an-
gina peclons) allemaal de code: n/ei van roepj5S/ng

Er wordt gecodeerd op basis van bij de huisarts aanwezige
gegevens over anamnese, elektrocardiogram, afwijkingen tij-
dens pijn, inspanningsonderzoek. hartcatheterisatie en corona-
ry-bypass operatie Vaak zijn slechts enkele van de hierboven
genoemde onderzoeken verricht. De beoordeling van deze on-
derzoeken door de behandelend specialist is overgenomen.

Aan de hand van het hieronder vermelde schema wordt één
van de volgende codes toegekend:

• anamnese positief voor coronairli|den en zeker
afwekende hartcatheterisatie coronairhiden

- anamnese positief voor coronairlijden en
ECG-afwijkingen bij pijn en/of afwijkend
inspanningsonderzoek
- anamnese positief voor coronairli|den

waarschi|nli|k
coronairlijden

mogelijk
coronairh|den

/// CVA
Er wordt gecodeerd op basis van gegevens van de behandelen-
de huisarts/specialist. Indien zij de diagnose CVA of TIA hadden
gesteld, wordt gecodeerd: CVA: /a.

•H *v Hdrt e a Vergeliiking vjn de coronary cart unu-ontslagd<dRnott acuut myocardinfarcl mei een volgens WGO-richtlijnen ob|ectie>
MarKlMfddugnosc Suppl 1 bil m 22 T Soc Geneest 55(l<l77i.2S-27
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APPENDIX 3: HET LOG-FREQUENTDEMODEL

Het log-frequentiemodel voor een twee-dimensionele kruistabel baseert zich op de rationa-
le dat de natuurlijke logaritme van elke celfrequentie is opgebouwd uit de volgende uniek
te bepalen additieve componenten:

Een algemeen gemiddelde. Dit is het rekenkundig gemiddelde van alle logaritmische
celfrequenties.
Twee zogenaamde l'-orde effecten ofwel hoofdeffecten. Het ene hoofdeffect wordt
uitgedrukt door de deviatie van het algemene gemiddelde met het gemiddelde van
overeenkomstige logaritmische rij-frequenties. Het andere hoofdeffect wordt uitge-
drukt door de deviatie van het algemene gemiddelde met het gemiddelde van over-
eenkomstige logaritmische kolomfrequenties.
Een zogenaamd 2^-orde interactie-effect. Dit is de deviatie van de desbetreffende
logaritmische celfrequentie met de som van de bij deze cel behorende hoofdeffecten
en het algemeen gemiddelde.

Op basis van de beschreven effectparameters kunnen de oorspronkelijk geobserveerde
celfrequenties exact worden gerepliceerd. Omdat in deze situatie het aantal vrije para-
meters gelijk is aan het aantal cellen van de tabel spreekt men ook wel van een verzadigd
log-frequentie model. Met log-frequentie-analyse is het mogelijk om na te gaan of ook
een beperkter model (een model met een geringer aantal parameters) in staat is om de
geobserveerde celfrequenties op adekwate wijze te voorspellen. Bij een beperkter model
kunnen de parameters niet meer uniek bepaald worden maar moeten ze volgens een be-
paald criterium geschat worden. Een veel gebruikt criterium hierbij is het principe van de
grootste aannemelijkheid ofwel de maximum likelihood procedure. Bij een tweedimensio-
nele kruistabel ligt het voor de hand om na te gaan of een model met alleen schattingen
voor het algemene gemiddelde en voor de hoofdeffecten de geobserveerde celfrequenties
adekwaat voorspelt. Adekwaatheid van een dergelijk gerestricteerd model betekent im-
mers dat de twee variabelen niet samenhangen. De statistische toetsing van een dergelijk
model geschiedt met behulp van een likelihoodratio-test. De likelihoodratio is bij benade-
ring chi-kwadraat verdeeld. In zijn algemeenheid levert de constatering van een statistisch
significante samenhang tussen twee multipele categorische variabelen nogal problemen
voor verdere inhoudelijke interpretatie. Een groot voordeel van het log-frequentiemodel is
dat bij een eventuele statistisch significante samenhang inzichtelijk kan worden gemaakt
van welke specifieke categorieën-combinatie(s) deze significantie afkomstig is. Het log-
frequentiemodel levert immers de parameters van de 2'-orde interactie-effecten met de
daarbij behorende standaardfouten zodat met behulp van een Z-toets eenvoudig kan wor-
den vastgesteld welke categorieëncombinatie(s) de belangrijkste bijdrage(n) voor de ge-
constateerde samenhang leveren. Voor meer informatie over log-lineaire modellen wordt
verwezen naar Fienberg (52).
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APPENDIX 4: DE CONSTRUCTIE VAN DE SES-INDEX

Een belangrijke assumptie van multivanate analysetechnieken is de lineariteit van de
(bivariate) associaties tussen de betrokken variabelen. Aangezien de categoriewaarden van
multipele categorische variabelen niet lineair zijn geordend, komen dergelijke nominale
variabelen niet in aanmerking voor de gebruikelijke lineaire technieken. Een oplossing
voor deze moeilijkheid wordt door het, door de universiteit van Leiden ontwikkelde,
HOMALS-programma (53,54) aangereikt. HOMALS staat voor "HOMogenity analysis by
means of Alternating Least Squares". In deze homogeniteitsanalyse worden zowel objec-
ten (de onderzoekseenheden) als categorieën volgens een afwisselend kleinste kwadraten-
algorithme gekwantificeerd. De dimensionaliteit p van de kwantificering dient door de
onderzoeker zelf te worden opgegeven. De objectscores zijn nu n punten in de p-dimen-
sionele ruimte (dus op een lijn als p = 1 en in een plat vlak als p = 2). De categoriek-
wantificeringen (voor variabele j met kj categorieën) zijn kj punten in deze p-dimensione-
le ruimte. Elk categoriepunt is het middelpunt (het graviteitscentrum) van de objectpunten
behorende tot de betreffende categorie. Homogeniteits-analyse schat de objectscores zoda-
nig dat de objecten behorende tot eenzelfde categorie relatief dicht bij elkaar en objecten
van andere categorieën relatief ver van elkaar komen te liggen. De analyse streeft ernaar
om voor alle variabelen tezamen een zo maximaal als mogelijke homogeniteit te bewerk-
stelligen. Een belangrijke maat in deze context is de zogenaamde discriminerende waarde
van een variabele. Deze discriminerende waarden staan voor de gekwadrateerde item-
totaalcorrelaties van de variabelen met de desbetreffende dimensie en zijn in zeker opzicht
vergelijkbaar met de van PCA (principale componentenanalyse) zo bekende componentla-
dingen. Een hoge discriminerende waarde geeft aan dat de categorieën van de betreffende
variabele voor een bepaalde dimensie adequaat van elkaar zijn onderscheiden. Het gemid-
delde van de discriminerende waarden is gelijk aan de eigenwaarde van de desbetreffende
dimensie. De eigenwaarden kunnen bij HOMALS variëren tussen het minimum 0 en het
maximum 1. Een eendimensionele HOMALS-oplossing kenmerkt zich door twee nuttige
eigenschappen. Allereerst geldt dat de eigenwaarde behorende tot de eerste dimensie
maximaal is, verder worden voor deze eerste dimensie de nominale variabelen zodanig
getransformeerd dat ze door de categoriekwantificeringen een metrisch meetniveau krijgen
die bij benadering normaal verdeeld is. De aldus gecreëerde intervalvariabelen kunnen nu
voor lineaire statistische procedures zoals regressie-analyse of factoranalyse gebruikt
worden. Gifi omschrijft een dergelijk gebruik van HOMALS als "using HOMALS as a
first step".

Ter kwantificering van de vijf SES-indicatoren is een eendimensionele HOMALS-
analyse uitgevoerd. Vervolgens werden de gekwantificeerde SES-indicatoren gefactorana-
lyseerd om na te gaan of aan deze indicatoren daadwerkelijk een unidimensioneel con-
struct ten grondslag ligt. Factoranalyse is een lineaire reductietechniek die op basis van
een variantie maximaliserend principe een bepaalde set van variabelen transformeert naar
een kleiner aantal nieuwe (onderling onafhankelijke) variabelen. Deze nieuwe variabelen
worden factoren genoemd. Wanneer de oorspronkelijke variabelen door één factor gere-
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presenteerd kunnen worden is er sprake van een unidimensionele oplossing. Belangrijke
output bij factoranalyse zijn de factorladingen. Dit zijn de gewichten die nodig zijn voor
de constructie van de variabelen uit de factoren. De som van de gekwadrateerde factorla-
dingen is gelijk aan de eigenwaarde van de desbetreffende factor. De eigenwaarde geeft
aan hoeveel variantie van de variabelen door de desbetreffende factor wordt verklaard.
Een eigenwaarde die kleiner is dan 1 wordt vaak als criterium gebruikt om met factorex-
tractie te stoppen. Voor uitgebreidere informatie omtrent factoranalyse wordt verwezen
naar Brand-Koolen (56).

In de eerste tabel worden de resultaten van de HOMALS-kwantificering gepresen-
teerd. De tabel laat zien dat de oorspronkelijke categorieënindeling van initieel beroepsni-
veau en opleidingsniveau slechts voor een deel door een ordinale rangschikking worden
gekenmerkt. De discriminerende waarden van alle gekwantificeerde SES-indicatoren zijn
zonder meer hoog te noemen. Aangezien het gemiddelde van de discriminerende waarden
gelijk is aan de HOMALS-eigenwaarde, werd in de onderhavige analyse logischerwijs een
hoge eigenwaarde (.70) vastgesteld. Deze resultaten duiden op adekwaatheid van de HO-
MALS-toepassing. In deze context moet nog een technische opmerking over het
HOMALS-programma worden gemaakt. De capaciteit van dit programma (wij gebruikten
de GIFI-versie uit 1981) is nogal beperkt. Het was daarom niet mogelijk om HOM ALS in
een keer op alle 3365 KRIS-participanten toe te passen. Er zijn daarom dertig aselecte
steekproeven van 1000 KRIS-participanten uit de oorspronkelijke steekproefpopulatie
getrokken. Op deze dertig aselecte substeekproefpopulaties werden vervolgens evenveel
HOMALS-analyses uitgevoerd. De in de eerste tabel gepresenteerde categoriekwantifice-
ringen en discriminerende waarden representeren de gemiddelden van telkens dertig over-
eenkomstige (overigens zeer stabiele) HOMALS-oplossingen.

Op grond van de HOMALS-categorie kwantificeringen kunnen de vijf SES-indicato-
ren als continue en bij benadering normaal verdeelde variabelen worden beschouwd. Ter
verkrijging van een SES-index is op de gekwantificeerde SES-indicatoren factoranalyse
toegepast. De resultaten van deze analyse staan in de tweede tabel. Zoals in de tabel
wordt aangegeven, leverde factoranalyse een eenduidige eenfactoriële oplossing. De ei-
genwaarden van de overige geëxtraheerde factoren waren allemaal kleiner dan .5 en
konden derhalve zonder meer worden weggelaten. De communaliteiten (dit zijn de gekwa-
drateerde factorladingen) geven aan welke delen van de variabelen met de onderliggende
factor gemeenschappelijk zijn. De gemeenschappelijkheid is in dit geval groot, liefst
70.3% van de variantie van de SES-indicatoren wordt door die ene factor verklaard. Deze
factor wordt beschouwd als het aan de vijf SES-indicatoren ten grondslag liggende unidi-
mensionele construct sociaal-economische status. Met behulp van de factorscores is een
SES-index geconstrueerd zoals die in tabel 1.2.8 omschreven wordt.
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Appendix 4 HOMALS-categorie kwantificeringen voor de SES-indicatoren initieel beroep, huidig beroep,
beroep vader, opleiding en SES-wyk.

ongeschoolde arbeid
geschoolde arbeid
Lagere employee
Kleine zelfstandige
Middelbare employee
Hoger beroep

Discriminerende waarde

Initieel beroep

-.47
-.47
.86
J 6

1.87
2.74

.68

Huidig beroep

-.72
-.65
-.16
.04
.65

1.91

.76

Beroep vader

-.68
-.47
.04
.28
.97

' 2.11

.56

LO
LO + parttime onderwijs
LBO
LBO + aanvullend onderwijs
ULO
ULO + aanvullend onderwijs
VAMO/middelbaar beroepsonderwijs
HBO
Universiteit

Discriminerende waarde

Opleiding*

-.61
-.41
-.49
- . 4 1 •

.41

.52
1.23
1.60
2.52

.82

laag
laag-midden
h oog-midden
boog

Discriminerende waarde

SES-wijk

-.65
-.51
-.28
1.44

.68

De categorieën van opleidingsniveau worden in afgekorte vorm weergegeven. Voor de exacte operationali-
sering verwijzen we naar tabel 1.2.6.
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Appendix 4 De resultaten van factoranalyse op de gekwantificeerde SES-indicatoren initieel beroep, hui-
dig beroep, beroep van vader, opleiding en SES-wük

Variabele

initieel beroep
actueel beroep
beroep vader
opleiding
SES-wijk

Commu-
naliteit

.6865

.7593

.5798

.8200

.6699

factor

1

eigenwaarde

3.52

% verklaarde
variaotie

70.3

factorladingen:

.8286

.8714

.7615

.9056

.8185
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APPENDIX 5: LOGISTISCHE REGRESSIE EN COX REGRESSIE

Zowel logistische als Cox regressieanalyse zijn in feite non-parametrische technieken. Dit
betekent dat niet verondersteld wordt dat een normaalverdeling aan zowel de afhankelijke
als de onafhankelijke variabelen ten grondslag ligt. Beide technieken hebben het voordeel
dat ze zowel continue als (multipele) categorische variabelen als onafhankelijke variabelen
kunnen hanteren. De (multipele) categorische variabelen moeten dan wel in een aantal
nieuwe zogenaamde dummy-variabelen worden omgezet. Dit geschiedt door een bepaalde
referentiecategorie te kiezen waartegen dan telkens de overige categorieën afzonderlijk
worden afgezet. Van een multipele categorische variabele met k categorieën kunnen der-
halve k-1 onderling afhankelijke dummy-variabelen worden gecreëerd. Aangezien deze
dummy's tezamen de desbetreffende categorische variabele representeren dienen zij ook
steeds als een geheel in de statistische toetsingsprocedure (een likelihoodratio-test) betrok-
ken te worden.

Voor beide modellen geldt dat de antilogaritme van de geschatte partiële regressie-
coëfficiënten (de term antilogaritme betekent dat de regressie-coëfficiënt als exponent van
het grondgetal e moet worden genomen) benaderingen zijn voor een belangrijke epidemio-
logische effectmaat, het zogenaamde gecorrigeerde relatieve risico. Het relatieve risico is
een kansverhouding en drukt bijvoorbeeld uit hoeveel groter maal het infarctrisico van een
arbeider is in vergelijking tot iemand die een hoger beroep uitoefent. De term gecorri-
geerd betekent dat er gecorrigeerd is voor de invloed van andere onafhankelijke variabe-
len die zowel met de betrokken als de afhankelijke variabele samenhangen (zogenoemde
confounders). In tegenstelling tot het logistische regressiemodel waarbij als afhankelijke
variabele de cumulatieve incidentie van het desbetreffende eindpunt wordt genomen,
wordt de afhankelijke variabele bij Cox regressie uitgedrukt door de tijd totdat er een
bepaald eindpunt optreedt. Als dit eindpunt niet optreedt wordt als waarde voor de afhan-
kelijke variabele de gehele follow-up duur genomen. Een dergelijke waarneming wordt bij
de overlevingsanalyse (tot dit type analyse-technieken behoort het Cox model) een gecen-
sureerde waarneming genoemd. Omdat in het Cox regressie-model ook de variabele fol-
low-up tijd wordt meegenomen verdient dit model vanwege de betrouwbaardere parame-
terschattingen de voorkeur boven logistische regressie. Nu ligt aan het Cox regressiemo-
del de belangrijke "proportional hazard" assumptie ten grondslag. Deze assumptie stelt dat
de ratio van de hazard rates voor de verschillende niveaus van een onafhankelijke variabe-
le constant in de tijd blijft. Deze assumptie is apart voor alle onafhankelijke variabelen
getoetst met behulp van zogenoemde tijdsafhankelijke covariaten. Deze procedure behelst
dat in het Cox regressiemodel naast één bepaalde onafhankelijke variabele ook de interac-
tie tussen deze variabele en de follow-up tijd (interactie = multiplicatie van de betrokken
variabele met de tijdsvariabele, deze nieuwe variabele wordt met de benaming covariaat
aangeduid) wordt opgenomen. Vervolgens wordt de geschatte regressie-coëfficiënt van de
covariaat getoetst op statistische significantie. Een statistisch significante regressie-coëffi-
ciënt betekent dat de "proportional hazard" assumptie wordt geschonden. Het model mag
dan toch gebruikt worden onder voorwaarde dat de betreffende covariaat als extra varia-
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bele aan het model wordt toegevoegd. Non-significantie van de regressiecoëfficiënt bete-
kent dat het model zonder de covanaat zonder meer gebruikt kan worden. Voor verdere
informatie over Cox regressieanalyse en logistische regressieanalyse wordt verwezen naar
Lee (56) en Kleinbaum e.a. (57).
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HOOFDSTUK 2
De KRIS follow-up study II:

Burgerlijke staat en sterftekans

(A. Appels, F.Otten, F. Sturmans, P. Mulder)

(T. Soc. Gezondheidsz. 1988; 66: 67-69)

Zn deze sfud/e werd mef frenu//> van de gegevens verifcregen /« de
up s/udy onderzoc/tf o/" er verjc/ii//en èejröön in morra/z'/e/f, me/ nawie cardia/e
fei/, /uj^en mannen mef een verscM/ende frurger/yfce s/aa/. De wer^eianj van a/feen-
s/aande mannen fr/ee& over de 9,5yaar/o//oH'-up genode 2.45 maa/ gro/er /e z(/n dan
die van genuwde mannen, ferwi/7 ner risico op over/i/den ren gevo/ge van een narrin-
/arcr fry Aen 2.77 maa/ grofer waj. By con/ro/e op re/evanre mico/ac/oren zi/n deze
re/a/ieve risico's respecrieve/i/i 2.67 en 2.50. Geen signi/ican/e verscn/Z/en in s/er^e-
fcans werden gevonden russen genuwde mannen enerzi/ds en weduwnaars o/gescneiden
mannen anderzyds. De tons om aan een narrin/arcf /e srerven is fry weduwnaars edi-
/er driematf/ gro/er dan fry" genuwde mannen. De res«//a/en worden gel'n/erprereerd in
«€/ /kader van een socia/-s«pporr /neorie.

2.1 INLEIDING

In verschillende Amerikaanse en in enkele Europese studies is in de afgelopen
jaren geconstateerd, dat het behoren tot een hecht sociaal netwerk de sterftekans ver-
mindert (Wingard 1982, Koskenvuo 1980). In deze studies is het concept sociaal net-
werk op verschillende manieren geoperationaliseerd. Zo gebruiken Koskenvuo e.a.
enkel burgerlijke staat als indicator voor het sociale netwerk. House (1982) en Win-
gard (1982) gebruikten meerdere indicatoren voor het sociale netwerk. Zij maken een
onderscheid tussen sociale relaties (waaronder burgerlijke staat), institutionele betrok-
kenheid en actieve en passieve ontspanningsactiviteiten. Beide studies constateerden,
dat bij mannen het kenmerk burgerlijke staat, en wel de vergelijking van niet-gehuwde
mannen met gehuwde mannen, van alle netwerk indicatoren de sterkste predictieve
waarde voor mortaliteit had.

In de cardiovasculaire epidemiologie is de burgerlijke staat ook in de aandacht
gekomen door de bevinding van Parkes (1969), Rees (1967) en Cottington (1980) dat
zij die hun partner verliezen een grotere (cardiale) sterftekans hadden binnen een jaar
na het verlies van hun partner. Genoemde onderzoekers schrijven deze oversterfte toe
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aan de verlies-ervaring. Het verlies van de partner zou de sterftkans vooral op korte
termijn sterk verhogen. Het is echter ook denkbaar dat dit risico langdurig verhoogd
blijft door de schade, die door het wegvallen van de partner aan het sociale netwerk is
toegebracht.

In de Kaunas-Rotterdam Intervention Study (KRIS) deed zich de mogelijkheid
voor om in een prospectief design na te gaan of ook in Nederland de sterftekans geas-
socieerd is met de burgerlijke staat.

2.2 METHODEN

Tussen 1972-1974 participeerden 3365 Rotterdamse mannen van 45-60 jaar in
een cardiovasculair screeningsprogramma. Dit onderzoek omvatte ondermeer een me-
ting van bloeddruk, cholesterol, roken en glucose tolerantie. De burgerlijke staat werd
vastgelegd in de categorieën: gehuwd, ongehuwd, weduwnaar, gescheiden. In 1981
werd nagegaan welke participanten een al dan niet fataal hartinfarct gekregen hadden
of aan een andere doodsoorzaak waren overleden. Tijdens deze follow-up periode van
ongeveer 9,5 jaar bleken 350 personen overleden te zijn, waarvan 112 aan een hartin-
farct. De details van het screeningsonderzoek zijn elders uitvoerig beschreven. (Glasu-
nov 1981, Appels 1988)

Met logisusche regressies werd met betrekking tot de (cardiale) mortaliteit
allereerst het predictief vermogen van de burgerlijke staat van de factoren, welke als
potentiële confounders in aanmerking komen, voor iedere variabele apart berekend.
Voor totale mortaliteit zijn deze factoren respectievelijk: leeftijd, roken (gecodeerd als
roken - niet roken) en beroepsniveau (ongeschoolde arbeiders, geschoolde arbeiders,
employees). Bij de berekeningen over de cardiale mortaliteit werden hier diastolische
bloeddruk, plasma cholesterol en plasma glucose aan toegevoegd. Vervolgens werden
multivariate logisusche regressies uitgevoerd om het effect van iedere variabele, gecon-
troleerd voor alle andere in het model opgenomen variabelen, te bepalen en na te gaan
of er interacties optraden tussen burgerlijke staat en één van de risico-indicatoren op
sterftekans. Voor deze analyses werd gebruik gemaakt van het logisusche model, om-
dat dit multiple categorische variabelen (middels dummificatie) kan hanteren bij hand-
having van het meetniveau van continue variabelen (Kleinbaum 1982). De logistische
regressie analyses zijn uitgevoerd met de LR-procedure van het BMDP pakket.
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2.3 RESULTATEN

ver,ge/yJb'n£ van (zon<fer connecö'e)

Alleenstaande mannen hebben in vergelijking tot gehuwde mannen een signifi-
cant verhoogde sterftekans, zowel voor totale mortaliteit als cardiale mortaliteit. De
ruwe relatieve risico's zijn respectievelijk 2.48 en 2.77. Weduwnaren hebben in verge-
lijking met gehuwden een grotere kans op cardiale mortaliteit. Geen verschillen werden
gevonden wanneer gescheiden mannen met gehuwde mannen werden vergeleken (tabel
1).

Tabel 1 Ruwe relatieve risico's voor totale
duwnaars en gescheiden mannen in

Alleenstaand
Weduwnaar
Gescheiden

Totale mortaliteit
RR

2.48
1.53
1.28

mortaliteit en cardiale mortaliteit bij
vergelijking tot gehuwde mannen

90% BI

1.82-3.38
.83-2.80
.83-1.99

Cardiale mortaliteit
RR

2.77
3.13

.77

alleenstaanden, we-

90% BI

1.51-5.10
1.14-8.57

.24-2.57

Naast leeftijd en roken blijkt ook een laag beroep de sterftekans nadelig te
beïnvloeden. In vergelijking tot employees hebben ongeschoolde arbeiders een statis-
tisch significant hogere sterftekans (RR=1.35). Het risico op cardiale mortaliteit blijkt
samen te hangen met cholesterol, leeftijd en diastolische bloeddruk. Rokers hebben in
vergelijking tot niet-rokers een grotere cardiale sterftekans, echter dit verband is statis-
tisch niet significant. Er werden geen samenhangen gevonden tussen beroepsniveau en
plasma glucose enerzijds en cardiale mortaliteit anderzijds (tabel 3).

Tabel 2 Predictoren totale sterfte (ongecorrigeerd)

Variabele

Al leenstaand-gehuwd
Weduwnaar-gehuwd
Gescheiden-gehuwd

Rokers-niet rokers

Ongeschoolde arbeiders-employees
Geschoolde arbeiders-employees

Leeftijd*

Regressiecoëfficient

.909

.425

.250

.361

.303

.180

.114

Standard error

.188

.368

.266

.129

.121

.191

.014

RR

2.48
1.53
1.28

1.43

1.35
1.20

3.13

90% BI

1.82-3.38
.83-2.80
.83-1.99

1.16-1.77

1.11-1.65
.87-1.64

2.48-3.94

Het relatieve risico is hier zo berekend, dat het de stijging in risico uitdrukt wanneer de leeftijd
met 10 jaar toeneemt.



Tabel 3 Predictoren cardiale mortaJiteit (ongecomgeerd)

Variabele

Alleenstaand-gehuwd
Weduwnaar-gehuwd
Gescheiden-gehuwd

Rokers-niet rokers

Ongeschoolde arbeiders-employees
Geschoolde arbeiders-employees

Leeftijd *

Diastolische bloeddruk*

Cholesterol

Plasma glucose

Regressie coëfficiënt

1.02
1.14

-0.25

.32

-

.048

.02

.01

-

Standard error

.370

.613

.726

.277

-

.028

.010

.003

-

RR

2.77
3.13

.77

1.38

-

1.62

1.18

1.10

-

90% BI

1.51-5.10
1.14-8.57

.24-2.57

.87-2.17

-

1.02-2.56

1.01-1.39

1.05-1.16

-

Het relatieve risico is hier zo berekend dat bet de toename van bet risico uitdrukt wanneer de
leeftijd met 10 jaar, de diastolische bloeddruk met 10 mmHg en het cholesterol met 10 mg/100 ml
toeneemt.

Verge/(/Jh/ij» mef gecomgeerde

In geen van de multivariate analyses werden significante interactie-effecten
tussen burgerlijke staat en één van de risico-indicatoren op de totale of de cardiale
sterfte geconstateerd. De effecten van de burgerlijke staat worden dus niet gemodifi-
ceerd door één van de gespecificeerde risico-indicatoren.

De multivariate analyses tonen, dat ook na controle voor de boven gespecifi-
ceerde variabelen, alleenstaanden een grotere sterftekans hebben dan gehuwden. Reke-
ning houdend met de invloed van leeftijd, beroepsniveau en roken op de sterftekans
blijken alleenstaanden een 2.61 keer zo grote kans te hebben om binnen de follow-up
periode te sterven dan gehuwde mannen. De lichte stijging van het aangepaste relatieve
risico ten opzichte van het ruwe relatieve risico wijst erop, dat de variabelen leeftijd en
roken de ongecorrigeerde associatie enigermate onderdrukt hebben, wat veroorzaakt
wordt door een hogere gemiddelde leeftijd en meer rokers in de groep van gehuwde
mannen. Opvallend is, dat de significante ruwe associatie tussen beroepsniveau en
totale sterfte door de gelijktijdige werking van burgerlijke staat en van de genoemde
confounders volledig wordt weg verklaard. Tenslotte blijkt, dat in het multivariate
model weduwnaars en gescheiden mannen geen duidelijk verhoogde sterftekans hebben
(tabel 4).
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Tabel 4 Relatief risico voor totale mortaliteit voor alleenstaande of gescheiden mannen en weduw-
naars in vergelijking tot gehuwde mannen gecontroleerd voor leeftijd, roken en beroepsni-
veau.

Alleenstaand-gehuwd
Weduwnaar-gehuwd
Gescheiden-gehuwd

RR

2.61
1.15
1.27

90% betrouwbaarheidsinterval

1.91-3.57
.61-2.18
.81-1.98

Alleenstaanden en weduwnaars blijken ook een hoger risico op cardiale morta-
liteit te hebben dan gehuwden. De voor de invloed van de eerder genoemde risicofac-
toren aangepaste relatieve risico's zijn vrijwel gelijk aan de ruwe relatieve risico's,
namelijk 2.80 voor alleenstaanden en 3.03 voor weduwnaars (tabel 5).

Tabel 5 Relatief risico voor cardiale mortaliteit voor alleenstaande of gescheiden mannen en weduw-
naars in vergelijking tot gehuwde mannen gecontroleerd voor leeftijd, roken, cholesterol,
plasma glucose, bloeddruk en beroepsniveau.

Alleenstaand-gehuwd
Weduwnaar-gehuwd
Gescheiden-gehuwd

RR

2.80
3.03

.74

90% betrouwbaarheidsinterval

1.52-5.14
1.11-8.27

.22-2.46

2.4 DISCUSSIE

De resultaten van dit onderzoek laten zien, dat alleenstaande mannen in verge-
lijking tot gehuwde mannen een 2.61 maal zo grote kans hebben om binnen 10 jaar te
sterven en een 2.81 maal zo grote kans om aan een hartinfarct te overlijden. Deze
sterftekansen zijn in principe onafhankelijk van leeftijd en klassieke risicofactoren als
bloeddruk en cholesterol.

Dit verhoogde risico was voorspeld vanuit een sociale netwerktheorie, die
aangeeft, dat zij die in een sociaal isolement leven een verhoogd risico hebben op met
name cardiale mortaliteit. De resultaten uit dit onderzoek sluiten aan bij die van Win-
gard (1982), House (1982), Berkman (1979) en Blazer (1982). Gebrek aan sociale
steun of het niet ingebed zijn in een veilig sociaal netwerk verhoogt de gezondheidsri-
sico's.

In dit onderzoek blijken gescheiden mannen niet van gehuwde mannen te ver-
schillen in hun (cardiale) sterftekans. Weduwnaren bleken echter een drievoudig ver-
hoogde kans te hebben om ten gevolge van een myocard infarct te sterven. Deze be-
vinding sluit aan bij de in de inleiding genoemde studie van Parker, Rees en Cotting-
ton. Aangezien het moment, waarop de weduwnaars hun echtgenote verloren, onbe-
kend is, kan aan de hand van deze data echter niet gezegd worden of dit verhoogde
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risico aan de verlieservanng op zich of aan de afwezigheid van de belangrijkste bron
van sociale steun toegeschreven moet worden. Het verband tussen roken en cardiale
sterfte bleek in deze studie verre van significant te zijn (p=.23). Zou in de onderhavi-
ge analyse van de KRIS data niet alleen de cardiale sterfte maar ook de cardiale morbi-
diteit betrokken zijn, dan zou wel een significante associatie gerapporteerd zijn. Over
de gezondheidseffecten van roken zal in een apart verslag worden ingegaan.

In dit onderzoek kon sociale steun slechts door één variabele geoperationali-
seerd worden. Andere onderzoekers registreerden ook de hoeveelheid en de kwaliteit
van de persoonlijke en sociale interacties. Deze meer gedetailleerde onderzoekingen
zijn nodig om een tweetal vragen te beantwoorden. Hoe belangrijk zijn respectievelijk
het aantal, het type, de beschikbaarheid en de voldaanheid over de sociale interacties?
De tweede vraag betreft het waarom van het positief verband tussen sociaal isolement
en sterftekans. Berust dit op het feit, dat sterke sociale steun een buffer vormt in de
stressvolle contacten met de buitenwereld, op een onvoldane behoefte aan sociaal con-
tact of op de verminderde mogelijkheid ook voor het beschermen van gezondheid nutti-
ge dingen van elkaar te leren?

De meeste van deze vragen staan nog open. De bevinding dat het relatieve
risico verbonden aan het ongehuwd zijn sterker is dan het relatieve risico van al dan
niet roken rechtvaardigt nadere studies.

2.5 ABSTRACT

This paper describes the association between marital status and mortality using
the data obtained in the KRIS follow-up study.

Compared to married males singles were found to be at increased risk for total
mortality (RR = 2.77;p= < .01). When controlling for relevant risk factors by a multip-
le logistic regression analysis the adjusted risks are 2.61 and 2.80 respectively. No
differences in risk for total mortality were found between married men and widowes or
divorced men. However, the risk or cardiac mortality was elevated among the wido-
wers (RR = 3.03;p=.07).
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HOOFDSTUK 3
De KRIS follow-up studie III:

De effecten van roken op totale mortaliteit,
hartinfarct en kanker van de luchtwegen

(F. Otten, J. van Reek, A. Appels, P. Mulder, F. Sturmans)

(T. Soc. Gezondheidsz. 1988; 66: 154-156) j ! T

/n nef itoder van de /faj//uw-/?o//«rdam 7n/erven//'e 5md/e (K/?/$J werden I>J
7972/7973 3365 /tofferdomye mannen van 44-60 ^aar onderzoen/ op card/ova.ïcu/a/re
ra/'co/ac/oren. D/7 conorf werd gedurende 9 7/2 ./aar gevo/gd. /n d/7 arr/'jke/ wordr
verr/ag gedaan van de e^êc/en van verjcn/7/ende vormen van ro/fcen. /n verge/yjfc/ng me/
noo/7-ro&erj netóen zy, d/e f/en o/ meer 5/garetten per dag roiken een nogere )kans op
/ora/e morra//7e/7 (R7?=2.OóV, op een nar//n/arc/ (R7?=2.30J en op .s/er/ie aan £an£er
van de /ucn/wegen fK7? = 7.7O .̂ D/7 èee/d W///Ï vn/we/ ongew//z/gd na con/ro/e voor
/ee/ryd en ioma/ücne m/cq^2C/oren. By Aen, d/e ikorfer dan 70 ./aar getfop/ zyn me/
roien Wy/? de s/er/refcanj j/gn//ican/ vernoogd. fly nen, d/'e /anger dan 70 ./aar gei/op/
zyn, zyn de gezondne/'dim/co 's vn/we/ ge/y* aan d/e van nen, d/e noo/7 geroofa
èen.

3.1 INLEIDING

Roken vormt een ernstig risico voor de gezondheid. Vier grote prospectieve
onderzoeken van de jaren vijftig naar de invloed van roken op mortaliteit hebben dit
eenduidig aangetoond (Haenszel 1966, Cuyler Hammond e.a. 1958, Doll e.a. 1976,
Keys 1970). De relevante resultaten van deze studies worden op deze plaats nogmaals
vermeld: In vergelijking tot niet-rokers hebben rokers een grotere sterfte kans. Dit
risico neemt toe naarmate men meer rookt. Hetzelfde resultaat is van toepassing wan-
neer de sterfte wordt uitgesplitst naar cardiovasculaire sterfte en sterfte ten gevolge van
kanker van de luchtwegen. Verder hebben ex-rokers een grotere sterftekans dan niet-
rokers waarbij het risico afneemt naar het aantal jaren dat met roken is gestopt. Ook
hier geldt dat voor cardiovasculaire sterfte en sterfte ten gevolge van kanker dezelfde
resultaten werden gevonden.

Er is weinig reden om eraan te twijfelen dat deze verbanden in Nederland
anders zouden liggen dan in het buitenland. Het is echter opvallend dat er nauwelijks
prospectieve Nederlandse gegevens over het risico verbonden aan roken bestaan.
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Slechts in het kader van het Zeven Landen Onderzoek is hierop vluchtig ingegaan
(Keys 1970). Het blijft belangrijk om de betekenis van deze meest bekende risicofactor
exact te documenteren, temeer omdat het percentage pijp- en sigarenrokers in Neder-
land relatief veel groter is dan in het buitenland. Aan de hand van de gegevens van de
KRIS-study deed zich de mogelijkheid voor om op prospectieve wijze het effect van
roken op de genoemde eindpunten nader te onderzoeken.

3.2 METHODEN

In 1972-1973 werden 3365 Rotterdamse mannen in de leeftijd van 45-59 jaar
gescreend in een cardiovasculair WHO-programma, de Kaunas Rotterdam Interventie
Studie (KRIS). Het ontwerp van de studie is elders beschreven (Glasunov e.a. 1981).
In 1982 werd in het kader van deze KRIS-studie een additioneel onderzoek gehouden,
waarbij op retrospectieve wijze werd nagegaan welke ex-deelnemers waren overleden
of in de tussentijd een hartinfarct hadden gehad. Er bleken 350 mannen te zijn overle-
den, waarvan 60 ten gevolge van kanker van de luchtwegen en 69 ten gevolge van een
myocard infarct (de mannen met een cardiovasculaire voorgeschiedenis werden hierbij
uitgesloten). Wederom met uitsluiting van mannen met een cardiovasculaire voorge-
schiedenis bleken gedurende de 9 1/2 jaar follow-up 94 mannen een waarschijnlijk of
zeker niet-fataal myocard infarct te hebben doorgemaakt. Voor een gedetailleerde be-
schrijving van dit morbiditeits- en mortaliteitsonderzoek wordt verwezen naar Appels
e.a. (1988).

Het rookgedrag werd in 1972/73 onderzocht bij de hele onderzoekspopulatie.
Wat betreft het 'actuele' rookgedrag werd gevraagd of sigaretten, pijp of sigaren wer-
den gerookt, en naar het aantal gerookte sigaretten per dag. Wat betreft het vroegere
rookgedrag werd gevraagd hoeveel jaren geleden men met het roken was gestopt. Op
basis van deze informatie werden de deelnemers onderscheiden met betrekking tot hun
rookgedrag. Deze indeling omvat de categorieën 'nooit gerookt', 'meer dan 10 jaar
geleden gestopt met roken', 'alleen sigaar en/of pijproker', 'rookt 1-9 sigaretten per
dag' en 'rookt 10 of meer sigaretten per dag'. Allereerst worden de ruwe associaties
van deze rookvariabele met de eindpunten mortaliteit, infarctincidentie en sterfte ten
gevolge van kanker van de luchtwegen berekend. Vervolgens wordt per type eindpunt
deze associatie door middel van een logistisch regressiemodel voor relevante confoun-
ders en/of effect-modifiers gecorrigeerd. Voor de eindpunten mortaliteit en sterfte ten
gevolge van kanker aan het ademhalingsapparaat werden als mogelijke confouders en
effect-modifiers leeftijd en burgerlijke staat (al of niet gehuwd) genomen. Voor het
eindpunt infarctincidentie werden hieraan nog de Queteletindex, diastolische bloeddruk,
plasmacholesterol en glucosetolerantie toegevoegd.

Effect-modifying, waaronder verstaan wordt dat bijvoorbeeld de combinatie
van veel roken en hoge bloeddruk een extra risico met zich meebrengt, werd gedefi-
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nieerd als relevante 1 e-orde interacties tussen de rookvariabele en de controle variabe-
len per type eindpunt. Met behulp van een likelihoodsratio-test werd nagegaan of het
model met alle 1 e-orde interacties adequater was dan het model zonder deze interactie
termen. Zo ja, dan moet de relevante l'-orde interactie in het model opgenomen wor-
den; zo nee, dan is er geen sprake van effect-modifying en kunnen interactie termen
weggelaten worden (Kleinbaum e.a. 1985). De logistische regressie analyses zijn uitge-
voerd met de LR-procedure van het BMDP-pakket.

3.3 RESULTATEN

Bijna alle onderzochte mannen hadden ervaring met roken. Drie en negentig
procent had ooit gerookt. Bij de aanvang van het onderzoek rookte 67 procent van de
deelnemers en zei 25 procent gestopt te zijn (tabel 1). De gemiddelde sigarettencon-
sumptie was 17 stuks per dag per sigarettenroker. De voor onderrapportage gecorri-
geerde consumptie per sigarettenroker was landelijk 20 stuks in 1972 (Van Reek
1985). Men mag aannemen dat eenzelfde onderrapportage ook voor het cohort van de
KRIS-studie geldt. In tabel 2 zijn voor iedere rookcategorie apart de absolute aantallen
weergegeven van het totaal aantal overledenen, de overledenen ten gevolge van kanker
aan de luchtwegen en het aantal deelnemers dat tijdens de follow-up periode een al dan
niet fataal hartinfarct kreeg.

Uit de tabellen 1 en 2 kan rechtstreeks afgeleid worden dat bijvoorbeeld het
percentage hartinfarcten bij de nooit-rokers 7/244=3% bedroeg en bij hen die 10 of
meer sigaretten per dag roken 101/1719=6%.

Tabel 1 Frequentieverdeling van verschillende vormen van rookgedrag bij de aanvang van de KRIS
studie

Categorie

Nooit gerookt
Meer dan 10 jaar geleden gestopt
Minder dat 10 jaar geleden gestopt
Alleen pijp of sigaar
1-9 sigaretten per dag
10 of meer sigaretten per dag
geen informatie

Totaal

N

244
386
452
143
403

1719
18

3365

%

07
12
13
04
12
51
01

100
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Tabel 2 Absolute aantallen overledenen, overledenen ten gevolge van kanker van de luchtwegen en al
dan niet fatale hartinfarcten

Nooit gerookt
Meer dan 10 jaar geleden gestopt
Minder dan 10 jaar geleden gestopt
Alleen pijp of sigaar
1-9 sigaretten per dag
10 of meer sigaretten per dag
Geen informatie

Totaal

15
25
49
10
44

204
3

Overleden
kanker

1
2
5
1
4

47
0

hartinfarct

7
15
20
6

14
101

0

De ongecorrigeerde resultaten laten zien dat mannen die minder dan 10 jaar
geleden zijn gestopt met roken in vergelijking tot nooit-rokers een significant hogere
sterftekans hebben. Eveneens hebben mannen die sigaretten roken (1-9 en 10 of meer)
een hogere sterftekans dan mannen die nooit roken. De ruwe relatieve risico's zijn
respectievelijk 1.86, 1.87 en 2.06. Ten aanzien van de eindpunten infarctincidentie en
sterfte ten gevolge van kanker van de luchtwegen blijken alleen mannen die 10 of meer
sigaretten per dag roken een significant hoger risico dan de nooit-rokers te hebben. De
ruwe relatieve risico's zijn respectievelijk 2.30 en 7.10. Zij die alleen pijp of sigaren
rookten bleken geen hogere kans op kanker, een hartinfarct of totale sterfte te hebben
(tabel 3).

Tabel 3 De ruwe relatieve risico's en hun overeenkomstige 95% betrouwbaarheidsintervallen van
diverse vormen van rookgedrag op mortaliteit, hartinfarct en sterfte ten gevolge van kanker
van de luchtwegen (referentiegroep: nooit rokers)

10 jr gestopt
£ 10 jr gestopt
Sigaar /pijp
1-9 sigaretten
2 10 sigaretten

Mortaliteit
RR(95% BI)

1.06(0.55-2.05)
1.86(1.02-3.38)
1.15 (0.50-2.63)
1.87(1.02-3.44)
2.06(1.19-3.54)

Infarctincidentie
RR(95% BI)

1.34(0.53-3.35)
1.63 (0.67-3.92)
1.42(0.46-4.35)
1.32(0.52-3.33)
2.30(1.05-5.03)

Kanker
RR(95% BI)

1.27(0.17-9.50)
2.84 (0.47-17.23)
1.72(0.17-17.62)
2.55 (0.41-16.04)
7.10(1.35-37.41)

Uit de likehoodratio-testen bleek, dat er geen significante interactie effecten
tussen rookgedrag en een van controle-variabelen op een van de drie eindpunten ge-
vonden kon worden. Er bleek met andere woorden geen sprake te zijn van effect-modi-
fying.
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Tabel 4 Het verband tussen roken, leeftijd en burgerlijke staat en de totale mortaliteit zoals berekend
met behulp van een logistische regressie

Variabelen

Leeftijd (in jaren)
Burgerlijke staat: (ongehuwd-gehuwd)
Roken (referentie: nooit roken)

> 10 jaar gestopt
£ 10 jaar gestopt
sigaar en/of pijp
1-9 sigaretten
£ 10 sigaretten

Constante

Goodness of fit:
HOSMER - LEMESHOW X- = 9.93, df=8, p=.27
BROWN X- = 4.96 df=2 p = .09

Regressiecoëfficient

.12

.61

.09

.68

.16

.67

.79
-9.06

SE

.01

.15

.34

.31

.43

.31

.28

.81

P

.00

.00

.00

Zoals de tabellen 4, 5 en 6 laten zien is roken na correctie voor leeftijd en

burgerlijke staat een determinant van de totale sterfte en na correctie voor leeftijd,

diastolische bloeddruk en cholesterol een determinant van het hartinfarct en na correc-

tie voor leeftijd een determinant voor kanker van de luchtwegen.

Tabel 5 Het verband tussen roken, leeftijd, cholesterol en bloeddruk en het hartinfarct zoals bere-
kend m.b.v een logistische regressie

Predictoren

Cholesterol (mg/100ml plasma)
Leeftijd (jaren)
Diastolische bloeddruk (mm Hg)
Roken (referentie: nooit roker)

> 10 jaar gestopt
£ 10 jaar gestopt
sigaar/pijp
1-9 sigaretten
5: 10 sigaretten

Constante

Regressiecoëfficient

.012
.07
.02

.29

.46

.24

.34

.89
-11.90

Goodness of fit:
HOSMER - LEMESHOW X' = 7.14, df=6, p=.31
BROWN X- = 2.90. df=2, p=.23

SE

.002
.02
.01

.47

.45

.58

.48

.41
1.47

P
.00
.00
.01

.03

95



Jfoo/ft/u* 5

Tabel 6 Het verband tussen roken en leeftijd en kanker van de luchtwegen, zoals berekend met be- ,
hulp van een logistische regressie

Predictoren

Leeftijd (jaren)
Roken (referentie: nooit roker)

> 10 jaar gestopt
£ 10 jaar gestopt
sigaar/pijp
1-9 sigaretten
2 10 sigaretten

Constante

Regressiecoëfficient

.19

.30
1.09
.58
.97

1.99
-15.72

Goodness of fit:
HOSMER - LEMESHOW X- = 2.50, df=3, p=.48
BROWN X-=1.27, df=2, p = .53

SE

.03

1.23
1.10
1.42
1.12
1.01
2.18

P

.00

.07

De op basis van de logistische regressiecoëfficiënten geschatte relatieve risi-
co's zijn weergegeven in tabel 7. Wanneer de gecontroleerde relatieve risico's van de
verschillende vormen van rookgedrag worden vergeleken met de overeenkomstige
ruwe relatieve risico's dan blijkt dat de multivariate analyses praktisch dezelfde resulta-
ten hebben opgeleverd. Naast mannen, die minder dan 10 jaar geleden gestopt zijn met
roken hebben sigarettenrokers een significant groter sterfterisico dan mannen die nooit
gerookt hebben. Verder hebben alleen relatief zware rokers (10 of meer sigaretten per
dag) in vergelijking tot de nooit rokers een significant hoger risico op een hartinfarct
of kanker van de luchtwegen. De relatie tussen roken en deze eindpunten is praktisch
onafhankelijk van de andere gespecificeerde risicofactoren.

Tabel 7 De voor de betreffende confounders gecontroleerde relatieve risico's van de diverse vormen
van rookgedrag ten aanzien van mortaliteit, infarctincidentie en sterfte ten gevolge van kan-
ker van de luchtwegen. Referentiecategorie: nooit gerookt

Rookcategorieën

< 10 jaar gestopt
£ 10 jaar gestopt
sigaar/pijp
1-9 sigaretten
2 10 sigaretten

Mortaliteit
RR(95% BI)

1.10(0.56-2.14)
1.98(1.08-3.64)
1.18 (0.51-2.71)
1.96 (1.06-3.62)
2.21 (1.27-3.82)

Infarctincidentie
RR (95% BI)

1.33 (0.53-3.37)
1.58(0.65-3.85)
1.26(0.41-3.93)
1.41 (0.55-3.60)
2.44(1.10-5.42)

Kanker

RR(95% BI)

1.34(0.12-15.04)
2.96 (0.34-25.69)
1.79(0.11-28.88)
2.64 (0.29-23.69)
7.29(1.01-52.96)

96



3.4 DISCUSSIE :-4,

De resultaten van de KRIS-studies corresponderen vrij goed met de vier bui-
tenlandse studies, die in de inleiding genoemd zijn. In deze studies varieert het relatie-
ve risico van van het sigaretten roken op totale mortaliteit tussen 1.6 en 2.2.

Ook de schattingen van het relatieve risico van roken voor het krijgen van een
hartinfarct corresponderen met buitenlandse studies. Zo bleek het relatieve risico voor
sigaretten roken zowel in het National Cooperative Pooling Project (Pooling Project
Research group 1978, Surgeon General 1983) als in een studie onder de bevolking van
Kopenhagen (Gyntelberg e.a. 1981) 2.10 te zijn. Voor longkanker werden sterfteratio's
variërend van vier tot veertien gevonden (Surgeon General 1982). Dit correspondeert
met de sterftekans voor kanker aan de luchtwegen, zoals geobserveerd in de KRIS-
studie.

In de KRIS-studie bleken zij die alleen pijp of sigaar rookten, een licht ver-
hoogde kans op totale sterfte, mortaliteit of kanker van de luchtwegen te hebben. De
schattingen van het relatieve risico verbonden met pijp of sigaar roken corresponderen
met die van buitenlandse studies. In deze studies was in tegenstelling tot de KRIS-stu-
die dit risico statistisch wel significant, wat voornamelijk is toe te schrijven aan het
veel grotere aantal onderzochten, waardoor ook kleine verschillen significant kunnen
worden. Het zou echter onjuist zijn om uit deze gegevens te concluderen dat sigaret-
tenrokers beter kunnen overgaan op het roken van pijp of sigaren. Ook het roken van
pijp en sigaren verhoogt het gezondheidsrisico enigermate en bovendien bestaat het
risico dat bij de overgang van sigaretten naar pijp en sigaren de gewoonte om te inha-
leren gehandhaafd blijft (Cuyler Hammond e.a. 1966). In dit onderzoek hadden pijp-
en sigarenrokers 79% meer kans op kanker van de luchtwegen. Statistisch is dit getal
niet significant. Wij zijn geneigd dit laatste toe te schrijven aan het geringe aantal
onderzochten.

De hoofdconclusie van deze analyses is dat het gezondheidsrisico van roken in
Nederland niet afwijkt van dat in andere landen. De enige gevolgtrekking kan zijn dat
het voorkomen moet worden dat mensen ooit met roken beginnen. Want ook na het
stoppen blijft het risico langdurig verhoogd, al neemt dit risico af naarmate met langer
gestopt is met roken om na tien jaar overleven vrijwel afwezig te zijn.

3.5 ABSTRACT

This paper reports about the association between smoking behavior patterns
and some relevant endpoints as observed in the KRIS follow-up study. Compared to
those who never have smoked, those who smoke ten or more cigarettes a day are at
increased risk for mortality due to all causes (RR=2.06), myocardial infarction
(RR=2.30) and mortality due to cancer of the respiratory system (RR=7.10). Crude

97



Woo/ftsm*

and adjusted risks are almost the same. The risk for mortality due to all causes is hig-
her among those who stopped smoking less than 10 years ago. The health-risks of
those who stopped smoking more than 10 years ago are almost identical to the risks of
those who never smoked.
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HOOFDSTUK 4
De KRIS follow-up studie IV:

De invloed van alcoholconsumptie op infarctincidentie,
cardiale mortaliteit en totale mortaliteit

(F. Otten, A. Appels, P. Mulder, F. Sturmans, J. Schuurman)

(T. Soc. Gezondheidsz. 1988; 66: 211-214)

A/e/ oenu/p van gegevenj verkregen m de ^aumw-/?oW^rdam-/n/en'e/i//on ./ö/-
/ow-j/p j/udy (Af/?/SJ werd onderzoen/ weike reta/e er èej/aa/ /«men a/coAö/coniuwy7/;e
en ne/ ris/co op card/a/e .s/er//e, eenyö/aa/ o/ non-^i/aa/ myocard/n^jrrt en fofa/e mor-
/a//7e/7. //er conorr van de A7?/S-.s/wd/e Z>e.s/aa/ M/7 3365 mannen van 45-60 yoar, d/e
gedurende een periode van 9 //2 ./aar gevo/gd werden. M?c/i /n de «n/varia/e noen in
de mwWvaria/e ana/y*ej, «//gevoerd /ner oenw/p van ne/ Cox regresj/e mode/, werd een
verèand gevonden mwen de ma/e van a/co/io/geèru/zk en genoemde e/ndpM/Uen. Z)e
gegevens bevatten een //cA/e aanM'//zing dar noo/f driwkerj /n verge/yjt/ng /nef nen, d/e
we/ a/cono/ georM/'/fcen een verAoogd rij/co op een (Ta/aa/J /n/örcr en een ver/ioogde

4.1 INLEIDING

In de afgelopen jaren zijn de resultaten van een aantal buitenlandse prospectie-
ve studies over de relatie tussen alcoholgebruik enerzijds en de kans op een hartinfarct
of sterfte in het algemeen anderzijds gepubliceerd. Deze studies rapporteren dat drin-
kers in vergelijking tot niet drinkers een kleiner risico op een hartinfarct of sterfte
hebben of dat matige drinkers zowel in vergelijking tot niet drinkers als tot zware
drinkers minder risico op een hartinfarct of totale sterfte hebben (een zogenaamd U-
vormig verband). Matig drinken zou een beschermend effect op de gezondheid uitoefe-
nen, zodanig dat daardoor de sterftekans en de infarctkans voor een bepaalde follow-up
periode verlaagd wordt (Blackwelder e.a. 1980, Marmot e.a. 1981, Gordon e.a. 1984,
Friedman e.a. 1986).

In Nederland is tot dusver geen prospectief onderzoek verricht over het effect
van alcoholconsumptie op de totale sterftekans en op de kans een hartinfarct te krijgen.
Met behulp van de gegevens van de Kaunas-Rotterdam-Intervention-Study (KRIS) is
het mogelijk om voor een follow-up periode van 9 1/2 jaar de mogelijke associatie
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tussen alcoholgebruik en de eindpunten infarct, cardiale mortaliteit en totale sterfte te
onderzoeken. • • ' • . • « » ; - - . * - -, <

4.2 METHODEN

Gedurende de periode 1972-1974 werden 3365 Rotterdamse mannen van 45-60
jaar in het kader van de Kaunas-Rotterdam-Intervention-Studie (KRIS) gescreend op
cardiovasculaire risicofactoren. Dit cohort werd gedurende een periode van 9 1/2 jaar
gevolgd. Tijdens deze follow-up periode zijn 350 deelnemers overleden, waarvan 69
aan een hartinfarct, en hadden 94 deelnemers een niet-fataal hartinfarct doorgemaakt.
De details van het screeningsonderzoek en van de follow-up studie zijn elders uitvoerig
beschreven (Glasunov 1982, Appels 1988). Met behulp van interviewers die de partici-
panten begeleidden bij de invulling van gestandaardiseerde vragenlijsten werd geduren-
de de screening de nodige informatie omtrent het alcoholgebruik ingewonnen. Op basis
van deze gegevens werd door Reelick en Schuurman (1982) een alcoholconsumptieva-
riabele geconstrueerd, die een indicatie geeft van zowel de drinkfrequentie als de per
drinkgelegenheid genuttigde hoeveelheid drank. De oorspronkelijke vragen met betrek-
king tot het alcoholgebruik worden in appendix 1 weergegeven. Op deze plaats wordt
met behulp van frequenties en kruistabellen van enkele van de oorspronkelijke alcohol-
items de totstandkoming van de uiteindelijke akoholconsumptievanabele nader toege-
licht. In tabel 1 wordt allereerst de frequentieverdeling gepresenteerd van het aantal
malen dat men alcohol gebruikte.

Tabel 1 Frequentieverdeling alcoholgebruik

Categorie

Nooit gedronken
Voormalige drinker
Enkele keren per jaar
Een enkele keer per maand
Eén keer per week
Enige keren per week maar niet dagelijks
Dagelijks
Geen informatie

Totaal

N

291
92

212
381
478
622

1271
18

3365

%

9
3
6

11
14
18
38

1

100

Ongeveer 38% van de respondenten behoorde tot de dagelijkse drinkers. Dit
percentage komt overeen met het percentage dat 5 jaar later in een landelijk onderzoek
werden gevonden door de Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek van Alcohol en
Druggebruik voor mannen van 40 jaar en ouder (Sijlbing 1978). In dat onderzoek
dronk 35% van 160 ondervraagden uit deze leeftijdsgroepen dagelijks. In tabel 2 wordt
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de drankvoorkeur getoond van degenen die dagelijks dronken en zij die niet dagelijks
dronken. "

Tabel 2 Voorkeur voor soort alcoholische drank van dagelijkse

Dranksoort

Alleen bier
Alleen wijn
Alleen sterke drank
Bier/wijn
Bier/sterke drank
Wijn/sterke drank
Bier/wijn/sterke drank
Geen opgave dranksoort
Nooit drinkers + vroegere drinkers
Geen informatie

Totaal

Niet dagelijks

N

306
123
436

81
406
117
205

19
-
-

1693

%

18
7

26
5

24
7

12
1
-
-

100

en met dagelijkse

Dagelijks

N

157
55

340
36

348
97

227
11

-
-

1271

%

12
4

27
3

27
8

18
1
-
-

100

drinkers

Totaal

N

463
178
776
117
754
214
432

30
383

18

3365

%

14
5

23
4

22
6

13
1

12
0

100

Bij statistische toetsing (onder weglating van respectievelijk de categorieën:
geen opgave dranksoort, niet drinker, geen informatie) bleek er een significant verschil
te zijn tussen de dagelijkse en niet dagelijkse drinkers met betrekking tot de soort alco-
holhoudende drank waaraan zij de voorkeur gaven (X^=53, df=6, p=.00). In verge-
lijking tot de dagelijkse drinkers beperken de niet-dagelijkse drinkers zich vaker tot uit-
sluitend bier of wijn. Bij het screeningsonderzoek is ook gevraagd naar de hoeveelhe-
den die men per drinkgelegenheid tot zich nam. In tabel 3 worden de hoeveelheden
vermeld voor achtereenvolgens bierdrinkers, wijndrinkers en drinkers van sterke drank
telkens uitgesplitst naar diegenen die iedere dag dronken en diegenen die niet iedere
dag dronken.

Op basis van de hierboven besproken gegevens omtrent repectievelijk de
drinkfrequentie, het soort en de hoeveelheden genuttigde drank per drinkgelegenheid
werd de in tabel 4 weergegeven ordinale alcoholconsumptie variabele samengesteld.

Ter verduidelijking van de categorieën: iemand die nooit gedronken heeft is
een KRIS-participant die ten tijde van de screening aangaf dat hij nooit alcohol heeft
genuttigd; een voormalige drinker is iemand die ten tijde van de screening niet meer
dronk maar in het verleden wel gedronken heeft; een incidentele drinker is iemand die
enkele keren per jaar of een enkele keer per maand dronk; een regelmatige drinker is
iemand die een keer of enige keren per week dronk, maar niet dagelijks.
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Tabel 3 De hoeveelheden bier, wijn en sterke drank per drinkgelegenheid voor dagelijkse en niet
dagelijkse drinkers

Hoeveelheid

Bier
1-5 glazen
> S glazen
Totaal

Wijn
1-4 glazen
> 4 glazen
Totaal

Sterke drank
1-3 glazen
> 3 glazen

Totaal

Niet dagelijks

N

817
184

1001

522
16

538

1024
149

1173

%

82
18

100

97
3

100

87
13

100

Dagelijks

N

602
120
722

389
33

422

872
149

1021

%

83
17

100

92
8

100

85
15

100

Totaal

N

1415
304

1723

911
49

960

1896
298

2194

%

82
18

100

95
5

100

86
14

100

Tabel 4 Frequentieverdeling van de alcoholconsumpüe zoals vastgesteld bü de screening

Alcoholconsumptie

Nooit alcohol gedronken
Voormalige drinkers
Incidentele drinker (max lx per maand een alcoholhoudende drank)
Regelmatige drinkers van kleine hoeveelheden (1 t/m 5 glazen bier of 1 t/m 4 gla-

zen wijn of 1 t/m 3 glazen sterke drank)(regelmatig is minimaal lx per week of
vaker maar niet dagelijks)

Dagelijkse drinkers van kleine hoeveelheden (id. bovenstaande)
Regelmatige dringers van grote hoeveelheden (meer dan 5 glazen bier of 4 glazen

wijn of 3 glazen sterke drank)
Dagelijkse drinkers van grote hoeveelheden (id. bovenstaande)
Geen informatie (niet in te delen)

Totaal

N

291
92

593

866

978

232
285

28

3365

%

9
3

17

26

29

7
8
1

100

Het nuttigen van kleine hoeveelheden alcoholhoudende drank is het drinken
van 1 t/m 5 glazen bier, 1 t/m 4 glazen wijn of 1 t/m 3 glazen sterke drank per drink-
gelegenheid. Het nuttigen van grote hoeveelheden is het drinken van meer dan 5 glazen
bier, meer dan 4 glazen wijn of het drinken van meer dan 3 glazen sterke drank per
drinkgelegenheid

In deze constructie van de categorieën van alcoholconsumptie kan een onzui-
verheid zitten. Van degenen die meerdere soorten alcoholhoudende dranken gebruik-
ten, is niet duidelijk of ze per drinkgelegenheid verschillende soorten door elkaar dron-
ken of zich op één drinkgelegenheid tot één soort beperkten, maar die soort per drink-
gelegenheid varieerden. Indien veel mensen, die aangaven meerdere soorten drank te
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gebruiken dit op één drinkgelegenheid hebben gedaan bestaat de mogelijkheid van
onderschatting van de zwaarste groep drinkers (de categorieën 6 en 7 van tabel 4). Als
iemand bijvoorbeeld zegt bier, wijn en sterke drank te drinken en op één avond ge-
woonlijk 3 bier, 3 glazen wijn en 3 glazen jenever drinkt wordt hij toch tot de matige
drinkers gerekend, omdat de hoeveelheid die hij nuttigt bij geen der afzonderlijke
dranksoorten de grens voor zwaar drinken overschrijdt. De kans dat hierdoor het per-
centage matige drinkers (de categorieën 4 en 5 van tabel 4) wordt overschat, lijkt ech-
ter niet groot.

Met behulp van het Cox regressiemodel werden allereerst de 'ruwe' en vervol-
gens de voor relevante confounders en/of effectmodifïers gecorrigeerde effecten van
alcoholconsumptie ten aanzien van de eindpunten totale mortaliteit, cardiale mortaiiteit
en infarctincidentie (fataal of niet-fataal hartinfarct) bepaald. In de Cox regressie-analy-
se werden de nooit-dlinkers als referentie categorie genomen zodat de alcoholconsump-
tie gerepresenteerd wordt door zes onderling afhankelijke dummy-variabelen, die teza-
men de variabele alcoholconsumptie representeren. Aangezien deze dummy's tezamen
de alcoholvariabele uitdrukken dienen zij ook steeds als een geheel in de statistische
toetsingsprocedure betrokken te worden. Voor deze analyse werd gekozen omdat deze
zowel de tijd tussen screening en het bereiken van het eindpunt in de berekening be-
trekt als de contrasten tussen de referentiegroep en iedere categorie afzonderlijk uit-
drukt. Dit laatste is belangrijk omdat hierdoor een eventueel U-vormig verband zicht-
baar wordt. Als mogelijke confounders en effect-modifiers werden voor het eindpunt
totale mortaliteit de leeftijd (in jaren), het rookgedrag (al dan niet roken) en de burger-
lijke staat (al dan niet gehuwd) genomen. Bij de eindpunten infarctincidentie en cardia-
le mortaliteit werden hieraan nog de cardiovasculaire risicofactoren Queteletindex
(kg/m^), diastolische bloeddruk (mmHg) en plasmacholestorolgehalte (mg/100 ml) aan
toegevoegd. Bij de analyses op infarctincidentie en cardiale mortaliteit werd alleen
uitgegaan van mannen die ten tijde van de screening géén cardiovasculaire voorge-
schiedenis hadden.

Effect-modifying werd gedefinieerd als relevante 1 e-orde interacties tussen de
alcoholvariabele en één of meer van de gespecificeerde controlevariabele per type
eindpunt. Met behulp van een likelihoodratio-test werd nagegaan of het model met alle
1 e-orde interacties adequater was dan het model zonder deze interactietermen. Zo ja,
dat moeten de relevante 1 e-orde interacties met een stapsgewijze procedure opgespoord
worden; zo nee, dan kunnen de interactietermen weggelaten worden en is er geen
sprake van effect-modifying (Kleinbaum e.a. 1985). De analyses zijn uitgevoerd met
de 2L-procedure van het BMDP-pakket (Dixon e.a. 1985)
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4.3 RESULTATEN o

In tabel 5 is voor iedere categorie alcoholgebruikers weergegeven hoeveel
procent tijdens de follow-up overleden is, hoeveel procent een fataal hartinfarct kreeg
en hoe groot het percentage is van hen die een al dan niet fataal infarct doormaakten.

Tabel 5 Percentages overledenen, fatale infarcten en fataal of niet fataal infarct per alcoholcategorie

Niet drinker
Voormalig drinker
Incidentele drinker
Regelmatig weinig
Dagelijks weinig
Regelmatig veel
Dagelijks veel

Overleden

15
12
g

10
10
10
12

Overleden aan hartinfarct

7
0
?
4
3
3
3

Fataal of niet fataal infarct

10
7
5
8
6
5
6

Omdat vanwege de uitsluitingscriteria de absolute aantallen per categorie ver-
schillen zijn deze terwille van de overzichtelijkheid niet weergegeven.

Tabel 5 laat zien dat voor ieder van de drie eindpunten het hoogste percentage
gevonden wordt bij hen die nooit gedronken hebben, terwijl er geen opvallende ver-
schillen zijn tussen de andere categorieën. Met behulp van chi-kwadraat toetsen werd
nagegaan of de geobserveerde aantallen afweken van de aantallen, die op grond van de
randmarginalen te verwachten zijn. Dit bleek voor geen van de drie eindpunten het
geval te zijn. Dit betekent dat er geen samenhang gevonden werd tussen alcoholcon-
sumptie en een van deze eindpunten.

Tabel 5 laat tevens zien dat niemand uit de categorie voormalige drinkers aan
een hartinfarct overleden was. Dit maakt het onmogelijk een mathematische oplossing
voor de Cox regressie te berekenen. Daarom werd de groep voormalige drinkers uitge-
sloten van verdere cardiale mortaliteitsanalyses.

Uit de likelihood-testen bleek dat er geen significante interactie effecten tussen
alcoholconsumpte en een van de controle-variabelen op een van de drie eindpunten
gevonden kon worden. Dit betekend dat er, althans in dit materiaal, geen modificeren-
de mechanismen (bijvoorbeeld: alcohol verhoogt het risico op een fataal hartinfarct bij
hen, die een hoge bloeddruk hebben) werkzaam zijn.

De voor de mogelijke confounders gecorrigeerde associatie tussen alcoholcon-
sumptie en de drie eindpunten, zoals verkregen in de Cox regressie analyse, zijn weer-
gegeven in de tabellen 6 tot en met 8. Zij laten zien dat, op één uitzondering na alle
rate ratio's kleiner dan 1.00 zijn. Ook in de multivariate analyses blijkt dat alle catego-
rieën drinkers een lager risico hebben dan de nooit-drinkers. Bij een significantieniveau
van .05 en tweezijdige toetsing blijkt dat de door dummy-vergelijkingen gepresenteerde
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alcoholconsumptie geen statisch significante predictieve waarde heeft voor een van de
drie eindpunten.

Tabel 6 Het voor leeftijd, burgerlijke staat en roken gecorrigeerde relatieve risico van alcoholcon-
sumptie op de totale mortaliteit (referentiegroep: nooit drinkers)

Voormalig drinker
Incidentele drinker
Regelmatig weinig
Dagelijks weinig
Regelmatig veel
Dagelijks veel

x* = 7.51;df=6; p=.28

RR

.74

.61

.69

.71

.62

.87

95% B.I.

.38-1.44
.40- .91
.48- .99
.50-1.02
.37-1.04
.55-1.38

Tabel 7 Het voor leeftijd, burgerlijke staat, Queteletindex, diastolische bloeddruk, cholesterol en ro-
ken gecorrigeerde relatieve risico van alcoholconsumptie op de cardiale mortaliteit (Referen-
tiegroep: nooit-drinkers)

Incidentele drinker
Regelmatig weinig
Dagelijks weinig
Regelmatig veel
Dagelijks veel

x- = 3.02;df=5;p=.70

RR

: . 5 8 - , • •

1.05
.86
.61
.67

95% B.I.

.21-1.62

.45-2.47

.36-2.04

.18-2.10

.21-2.12

Tabel 8 Het voor leeftijd, burgerlijke staat, Queteletindex, diastolische bloeddruk, cholesterol en ro-
ken gecorrigeerde relatieve risico van alcoholconsumptie op een fataal of niet-fataal infarct
(referentiegroep: nooit drinkers)

Voormalig drinker
Incidentele drinker
Regelmatig weinig
Dagelijks weinig
Regelmatig veel
Dagelijks veel

x- = 8.89; df=6; p=.18

RR

.63

.54

.80

.55

.45

.55

95% B.I.

.22-1.90
.30- .99
.48-1.35
.33- .95
.20-1.01
.26-1.12
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4.4 DISCUSSIE
i

De belangrijkste conclusie, die uit bovenstaande gegevens getrokken kan wor-
den is dat in het databestand van de KRIS foUow-up studie geen statistisch significant
verband tussen alcoholconsumptie en totale sterfte, het fataal-infarct en de totale in-
farctincidentie gevonden kan worden.

Wel geeft de bevinding dat alle categorieën drinkers een kleiner risico op een
van de eindpunten hebben dan nooit-dnnkers aan dat nooit-drinkers een iets groter
risico lopen dan zij die wel alcohol gebruiken. Zou de steekproefomvang groter ge-
weest zijn, dan zou waarschijnlijk wel een statistisch significant negatief verband ge-
vonden zijn. Wanneer men aposteriori de niet-drinkers met alle drinkers vergelijkt is
dit verband voor alle eindpunten statistisch wel significant.

De KRIS-studie kon het door Marmot e.a. (1981) geconstateerde U-vormige
verband tussen drinken en sterfte niet repliceren. De data suggereren wel dat van matig
drinken een gezondheidsbeschermende werking uit zou gaan. Dat dit laatste inderdaad
het geval is kan men echter niet uit dit onderzoek concluderen. Nooit-drinkers kunnen
zich in meerdere opzichten van drinkers onderscheiden en het zou kunnen zijn dat een
medische, psychologische of sociale karakteristiek aan de geconstateerde verschillen
ten grondslag ligt. Het databestand van de KRIS-study laat niet toe hier nadere uitspra-
ken over te doen.

Voorzichtigheid bij het formuleren van conclusies is ook geboden omdat er
onvoldoende gegevens beschikbaar zijn over de validiteit en de betrouwbaarheid van de
indeling in verschillende groepen van alcoholconsumptie. Het is niet alleen moeilijk
om precies te schatten hoeveel men drinkt, maar ook als men dit wel weet kan men
geneigd zijn de gemiddelde consumptie wat lager voor te stellen dan zij in werkelijk-
heid is (Garretsen 1983). Dit type non-differentiële misclassificatie leidt per definitie
tot een onderschatting van de effectparameters van de exposurevariabele (Rothman
1986). Als deze vorm van 'information-bias' daadwerkelijk van toepassing is op de
hier geconstrueerde alcoholconsumpüevariabele dan betekent dit dat de gecorrigeerde
rate ratios zoals die in de tabellen 6 t/m 8 worden gepresenteerd eigenlijk kleiner zijn
(behoudens die ene uitzondering van tabel 7), met andere woorden het sterfte- en in-
farctrisico van hen die nooit dronken in vergelijking tot de drinkers zou dan in werke-
lijkheid nog groter zijn.

Van alle overledenen waren twee personen overleden aan een levercirrose en
drie ten gevolge van een verkeersongeval. Deze aantallen zijn te klein voor enige bere-
kening.
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4.5 ABSTRACT —'

This paper examines the possible association between alcoholconsumption and
the incidence of coronary heart disease, cardiac mortality and total mortality in a sam-
ple of 3365 males, aged 45-60, who were followed during an avarage period of 9 1/2
years (Kaunas-Rotterdam-Intervention-Study). Analyses were performed by Cox' re-
gression analysis. No associations were observed between alcohol consumption and the
specified endpoints. The data may suggest that those who never drink are at increased
risk for myocardial infarction and total mortality.
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APPENDIX Interview over alcoholconsumptie

Bij elke vraag slechts één maal aankruisen s.v.p.

Alcoholgebruik

la. Gebruikt U alcoholische dranken?
Neen, nooit*
Nu niet, vroeger wel (een jaar of langer geleden)*
Ja, nu en dan
Ja regelmatig

• Enq.: beëindig alcoholinterview

lb. Hoe vaak gebruikt U alcohol
Enkele keren per jaar
Een enkele keer per maand
Eén keer per week
Enige keren per week maar niet dagelijks
Dagelijks

2a. Wat drinkt U gewoonlijk?
Alleen bier
Alleen wijn
Alleen sterke drank
Bier/wijn
Bier/sterke drank
Wijn/sterke drank
Bier/wijn/sterke drank

2b. Hoeveel drinkt U gewoonlijk: ... per keer?
Bier Geen bier

Minder dan 1 liter
Meer dan 1 liter

Wijn (rode en witte wijn, sherry, vermouth, enz)
Geen wijn
Minder dan 1/2 liter
1/2 liter tot 1 liter
Meer dan 1 liter

Sterke drank (wiskey, jenever, wodka, cognac, likeur)
Geen sterke drank
1-3 glazen
Meer dan 3 glazen (1 glas = 30 cc)
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Enq: Vraag 2c. alleen stellen aan diegenen, die dagelijks antwoorden op vraag

2c. Hoeveel drinkt U gewoonlijk van:... per dag?
Bier Geen bier

Minder dan 1 liter
Meer dan 1 liter

Wijn (rode en witte wijn, sherry, vermouth, enz.)
Geen wijn
Minder dan 1/2 liter
1/2 liter tot 1 liter
Meer dan 1 liter

Sterke drank (whiskey, jenever, wodka, cognac, likeur)
Geen sterke drank
1-3 glazen ,r
Meer dan 3 glazen
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HOOFDSTUK 5
De KRIS follow-up studie VI:
Stress en cardiale mortaliteit

(A. Appels, F. Otten, P. Mulder, F. Sturmans, J. Schuurmans)

(T. Soc. Gezondheidsz. 1989; 67: 308-310)

/n /ie/ Jfcoder van de £awnaj-7?o//erdam 7n/erven/ie S/udy (A7?/SJ werden /n
7972/7973 5365 Ttotferda/roe mannen van 45-60 yaar onderzoen/ op cardiovajeu/aire
rwico/ac/oren. Di/ co/iorr werd gedurende 9 7/2 ./aar gevo/gd. 7n di/ arr/<te/ word/
very/ag gedaan over /ie/ predic/ie/ vermogen van de 7?eeder 5/re« jca/e. 5/rew, zoair
geme/en door deze oude jenaa/ b/ee& de /cans op /o/a/e nw>r/a///e//, card/a/e /nor/a//7e/7
o/card/a/e /nörWd/7e/7 nie/ /e ver/iogen. De jc/taa/ « /e ne/erogeen ,$a/nenge.r/e/d. Z»y
Z>eva/ een //em, da/ verwyj/ naar ne/ oegrip Vi/a/e u//p«/r/ng', n/. 'aan /ie/ ej'nd van de
dag oen iJt /ic/iam^////: en gees/e/y* vo//ed/g w//gep«/'. Zy d/e zeiden, da/ d;7 i/em nen
zeer goed oe^enree/ nadden een s/er/fc ver/ioogd mico op cardia/e 5/er^e in ne/ degin
van de ̂ ?//oH'-wp periode. Z)e 7/azard 7?a//o'j bedroegen voor d^ eerj/e 70, 20 , 30 en
40 maanden yö/Zow-up rejpec/ieve/y* S.96, 6.33, 4.77 en 3.76. /1/noewe/ d/7 een apos-
/enori anafyje ij beves/igen deze da/a /ie/ moge/i/it be/ang van M/7pw//ingjgevoe/enj a/j
prodroma/e yac/or.

5.1 INLEroiNG

De vraag of 'stress' gerekend moet worden tot de cardiovasculaire risicofacto-
ren wordt vaak gesteld. Zij is echter niet te beantwoorden. Stress is geen begrip met
een wetenschappelijke gebruikswaarde. Het woord geeft eerder een onderzoeksgebied
aan, waarin aandacht wordt besteed aan uiteenlopende vragen zoals: verhogen bepaalde
gedragspatronen, belastende gebeurtenissen of gebrek aan sociale steun de kans op
ziekte of psychisch lijden.

In 1970 toen aan de selectie van de onafhankelijke variabelen en de meetin-
strumenten voor de Kaunas-Rotterdam Interventie Study (KRIS) gewerkt werd, was de
theorie over stress als risicofactor van het hartinfarct nog nauwelijks ontwikkeld. Be-
grippen als 'social support', 'decision latitude', 'loss of control', 'vitale uitputting' en
'coping' waren nog niet of nauwelijks ontwikkeld. Het enige beschikbare instrument
was de Reeder stress scale (Reeder 1969). Doch ook over dit instrument bestond nau-
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welijks informatie. Wellicht mede door het voortijdig overlijden van de ontwerper van
deze test is het instrument later in de vergetelheid geraakt.

Omdat prospectieve gegevens kostbaar zijn werd ondanks twijfel aan kwalitei-
ten van de schaal nagegaan of zij enig voorspellend vermogen had met betrekking tot
de eindpunten totale modaliteit, cardiale mortaliteit en cardiale morbiditeit.

De schaal bevat ook enkele items, die nadere aandacht verdienen, omdat zij
verwantschap hebben met begrippen die in later onderzoek cardiovasculaire relevantie
bleken te hebben. Dit geldt m.n. voor de vraag: 'Aan het einde van de dag ben ik
lichamelijk en geestelijk volledig uitgeput'. Dit item verwijst naar het concept 'vitale
uitputting'. Uit cardiologisch-epidemiologisch onderzoek is reeds lang gebleken dat
'ongewone vermoeidheid' tot de prodromen van het hartinfarct en plotselinge dood
behoort. De schattingen over de prevalentie van 'gebrek aan energie' of 'ongewone
vermoeidheid' onder hen, die in de nabije toekomst aan een hartinfarct overlijden,
variëren tussen 40 en 65%. Daarmee is de klacht het meest genoemde prodroom van
de plotselinge dood (Kilen 1973, Alonzo 1975, Kuiler 1978, Risannen 1978, Fraser
1978). Bij psychologische analyse van deze gevoelens blijkt dat deze het best te type-
ren zijn als een syndroom van vitale uitputting. Hieronder wordt een toestand verstaan,
die bestaat wanneer een persoon niet alleen klaagt over ongewone vermoeidheid en
gebrek aan energie maar ook over het gevoel verslagen of gedemoraliseerd te zijn.
Prospectief onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat deze toestand de kans op een
hartinfarct binnen vier jaar meer dan verdubbelt (Appels e.a. 1987). Hetzelfde onder-
zoek heeft laten zien dat deze toestand vooral een voorspellend vermogen heeft op
korte termijn (Appels e.a. 1988). Gezien de nog schaarse empirische gegevens die over
het concept 'vitale uitputting' bestaan, blijft het de moeite waard om na te gaan of ook
de KRIS-data een aanwijzing bieden dat dit concept cardiovasculaire betekenis kan
hebben. Daarom werd niet alleen de Reeder stress schaal maar ook ieder item onder-
zocht op zijn predictief vermogen.

5.2 METHODEN

Gedurende de periode 1972-1974 werden 3365 Rotterdamse mannen van 45-60
jaar in het kader van de KRIS-studie gescreend op cardiovasculaire risicofactoren. Dit
cohort werd gedurende een periode van 9 1/2 jaar gevolgd. Tijdens deze follow-up
periode zijn 350 deelnemers overleden. Onder hen, die bij de aanvang van het onder-
zoek geen of een bestaand hartlijden hadden, overleden tijdens deze periode 69 mannen
aan een hartinfarct en maakten 94 deelnemers een niet-fataal infarct door. De details
van het screeningsonderzoek en van de follow-up studie zijn elders uitvoerig beschre-
ven (Glasunov e.a. 1982, Appels e.a. 1988). Tijdens het screeningsonderzoek werden
alle deelnemers uitgenodigd ook de vragen van de Reeder stress scale te beantwoor-
den. Dit is door 3241 deelnemers (96%) gebeurd.
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De Reeder stress schaal bestaat uit zeven vragen, met ieder vier antwoordcate-
gorieën: 'dit beschrijft mij heel goed, tamelijk goed, niet zo goed, helemaal niet'. De
vragen zijn weergegeven in tabel 1.

Tabel 1 Vragen van de Reeder Stress Scale en de procentuele verdeling per antwoordcategorie

1. Ik ben vaak gespannen en zenuwachtig
2. Ik zit vaak over mijn werk te piekeren
3. Mijn dagelijkse werk is zenuwslopend
4. Er zijn vaak spanningen bij mij thuis
5. In mijn dagelijkse werk sta ik vaak onder druk
6. De ondervind vaak spanningen tussen mij en

andere mensen
7. Aan het eind van de dag ben ik lichamelijk en

geestelijk volledig uitgeput

Dit beschrijft mij

zeer
goed

17
12
12
6

14
7

7

tam.
goed

36
26
31
13
30
16

22

niet zo
goed

28
23
26
25
22
31

32

hele-
maal
niet

19
39
31
56
34
46

39

Fac-
torla-
ding

.58

.62

.72

.35

.71

.56

.58

Omdat weinig bekend is over de psychometrische eigenschappen van de Ree-
der stress schaal werd een factoranalyse uitgevoerd en werd voor iedere deelnemer een
factorscore berekend. Alle deelnemers werden ingedeeld in een van de kwartielen van
deze 'stress score'. Met behulp van Cox regressie analyse werd getoetst of deze vier
groepen zonder of met correctie voor relevante covariabelen verschilden in hun kans
op totale modaliteit, cardiale mortaliteit en cardiale morbiditeit. Bij de mortaliteitsana-
lyses werden alle deelnemers betrokken. Deelnemers met een cardiale voorgeschiede-
nis en zij die aan een niet cardiale doodsoorzaak stierven werden van de cardiale ana-
lyses uitgesloten. Dit betekent dat als 'non-cases' alleen die 2251 mannen werden op-
genomen die ten tijde van de screening in cardiovasculair opzicht gezond waren en
gedurende de 9 1/2 jaar follow-up geen hartlijden kregen. Het aantal cases van de
cardiale mortaliteit en morbiditeit bedroeg respectievelijk 69 en 94. Ten aanzien van
het eindpunt totale mortaliteit werd gecorrigeerd voor leeftijd, al dan niet roken, en
burgerlijke staat (gehuwd-ongehuwd). Voor de cardiale eindpunten werden hieraan de
variabelen Queteletindex, diastolische bloeddruk en cholesterol toegevoegd.

Voor de analyses van de afzonderlijke items werden de deelnemers in drie
groepen ingedeeld. De eerste groep, die als referentiegroep diende, wordt gevormd
door hen, die op de desbetreffende vraag zeiden dat dit hen helemaal niet beschreef.
De tweede groep werd gevormd door hen, die een van de twee midden categorieën
kozen. De derde groep werd gevormd door hen die zeiden dat de uitspraak hen zeer
goed beschreef. Deze procedure werd gevolgd omdat de interesse vooral uitging naar
de extreme groep. Een extreme score benadert immers het begrip 'vitale uitputting' het
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best. De analyses van de afzonderlijke items werden eveneens met het Cox regressie-
model uitgevoerd. Een belangrijke assumptie van dit model betreft de 'proportional
hazards'. Deze assumptie houdt in dat de ratio van de hazard rates voor de verschillen-
de niveau's van de onafhankelijke variabele constant over de tijd blijft. Deze assumptie
wordt in het Cox model getoetst door de interactie tussen de expositie variabele en de
tijd tussen de aanvang van het onderzoek en het optreden van een eindpunt op te ne-
men. De geschatte regressie coëfficiënt van deze interactieterm wordt getoetst op sta-
tistische significantie. Indien deze niet significant is bestaat er geen aanleiding een
tijdsafhankelijk effect te veronderstellen. Indien zij wel significant is kunnen op basis
van deze regressie coëfficiënt de hazard ratio's voor de verschillende follow-up perio-
den berekend worden. Omdat de interesse vooral uitging naar korte termijn effecten,
werden de hazard ratios berekend voor een follow-up periode van telkens 10 maanden.
De Cox regressie analyses werden uitgevoerd met de 2L-procedure van het BMDP-
pakket.

5.3 RESULTATEN

Z)e /teeder s/rcss sca/c

De factoranalyse liet zien dat alle vragen op één factor laadden. Deze factor
verklaarde 36% van de totale variantie. De laagste lading bedroeg .35 (item 4), het-
geen laag is doch aanvaardbaar geacht kan worden.

Noch in de ongecorrigeerde noch in de gecorrigeerde Cox analyses werd een
verband gevonden tussen de factorscores en een van de drie eindpunten. Stress, zoals
gemeten door de factor, die de items gemeenschappelijk hebben, verhoogt de sterfte-
kans of de kans op een hartinfarct dus niet.

De fl/zo/H/er/yJte ifems

Vijf van de zeven items bleken op geen enkele wijze samen te hangen met de
sterftekans of het risico op een hartinfarct. Twee items bleken echter samen te hangen
met de cardiale mortaliteit. Zij, die zeiden in hun dagelijks werk vaak onder druk te
staan hebben geen significant verhoogd risico op cardiale sterfte over de totale follow-
up periode. Wel bleek uit zowel de ongecorrigeerde als de gecorrigeerde analyses dat
er sprake was van een tijdsafhankelijke invloed. Bij nadere inspectie van het verloop
van de rate-ratio's over de follow-up periode bleek dat zij die veel spanning in hun
werk zeiden te ervaren 5.42 keer zoveel kans hadden om binnen 10 maanden aan hun
hart te sterven terwijl dit gecorrigeerde risico op cardiale mortaliteit voor een follow-
up periode van 20 maanden 3.63 bedroeg.
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Het item 'aan het eind van de dag ben ik lichamelijk en geestelijk volledig
uitgeput' bleek niet samen te hangen met cardiale morbiditeit en met totale sterfte. Ook
werd geen associatie gevonden met de cardiale mortaliteit over de totale follow-up
periode. Wel werd in zowel de ongecorrigeerde als de gecorrigeerde analyses een sterk
tijdsafhankelijk effect tussen deze vraag en de cardiale sterfte geconstateerd.

Zoals in tabellen 2 en 3 is af te lezen heeft de groep, die zich extreem uitgeput
voelt een zeer sterk verhoogd risico op cardiale sterfte binnen de eerste veertig maan-
den van de follow-up periode. Het risico op cardiale sterfte binnen 10 maanden bleek
ook significant verhoogd te zijn bij hen, die in de middengroep ('matig uitgeput') vie-
len. Dit effect verdween geleidelijk bij langere follow-up.

Tabel 2 Absolute aantallen cardiale sterfte per 10 maanden follow-up bg hen die zeggen zich aan het
einde van de dag al dan niet uitgeput te voelen

10 mod
20 mnd
30 mnd
40 mnd
50 mnd
60 mnd
70 mnd
80 mnd
90 mnd
100 mnd
110 mnd

Aantal personen in analyse

Zeer uitgeput

1
2
1

2

133

Middengroep

4
• • • , 3

1
2
4
4
3
5
3
5
2

1200

Niet uitgeput

1

1

2
2
3
4
4
4
3

914

Geen informatie

1

1
1

73

Tabel 3 Gecorrigeerde Hazard Ratios per tien maanden follow-up voor sterfte ten gevolge van een
hartinfarct bij hen die zeggen zich aan het einde van de dag zeer uitgeput of uitgeput te
voelen, ten opzichte van hen, die dit niet aangeven

10 mnd
20 mnd
30 mnd
40 mnd
50 mnd
60 mnd
70 mnd
80 mnd
90 mnd
100 mnd
110 mnd

Zeer uitgeput

Hazard Ratio

8.96
6.33
4.47
3.16
2.26
1.57
1.11
.78
.55
.39
.28

BI (95%)

1.84-43.57
1.61-24.92
1.40-14.22
1.19-8.39
.96- 5.29
.70- 3.52
.47- 2.60
.29- 2.08
.17- 1.76
.10- 1.54
.05- 1.37

Uitgeput

Hazard Ratio

3.57
2.94
2.42
1.99
1.64
1.35
1.11
.91
.75
.62
.51

BI (95%)

1.01-12.60
.91-9.46
.70- 7.66
.59- 6.70
.43- 6.27
.29-6.18
.19-6.30
.13-6.57
.08- 6.97
.05- 7.48
.03- 8.09

117



5.4 DISCUSSIE

De analyses van de Reeder stress schaal lieten zien dat stress op deze wijze
gemeten geen cardiovasculaire risico-indicator is. Zoals in de inleiding al aangegeven
werd, dateert de test uit een tijd, waarin men nog geloofde dat 'stress' een unidimen-
sioneel begrip is. Zo maakt de Reeder stress schaal nog geen onderscheid tussen sta-
biele persoonlijkheidskenmerken (item 1) en problemen in de thuissituatie (item 4). De
vragen over werk en gezin zijn zo algemeen gesteld, dat onbekend blijft waarnaar een
positief antwoord excact verwijst. Wat de items gemeenschappelijk hebben moet ge-
ïnterpreteerd worden als een vage, algemene geneigdheid tot klagen. Deze factor kan
in elke klachtenlijst worden aangetroffen en is in de psychologie bekend onder de naam
neuroticisme. "Neuroticism may be thought to represent a large and diffuse item do-
main, encompassing almost anything in the realm of unwell-being. This renders the
definition of neuroticism and its synonyms broad to such a degree, that it can be consi-
dered uninformative ... aspecificy is the hallmark of neuroticism" (Bouwman 1987).

Neuroticisme is de bereidheid om op uitnodiging te klagen. Deze factor ver-
klaart waarom klaagitems vrijwel altijd positief met elkaar correleren en tesamen een
relatief consistente schaal vormen. Het is daarom niet bevreemdend dat de items van
de Reeder schaal met elkaar samenhangen, terwijl slechts enkele met een cardiovascu-
lair eindpunt samenhangen, het aspecifieke element van ieder item verklaart de interne
samenhang, terwijl het specifieke, unieke deel de samenhang met een extern criterium,
i.e. cardiale sterfte, verklaart.

Ook met betrekking tot het gevoel van geestelijke en lichamelijke uitputting
kan men uit deze data geen conclusies trekken. Weliswaar bestond er een apriori ver-
moeden dat de extreem scorende groep verhoogde cardiale risico's heeft, reden waar-
om de analyses überhaupt werden uitgevoerd, doch het gaat hier ten principale om een
aposteriori analyse. Bovendien werd geen associatie gevonden met cardiale morbiditeit,
hetgeen wel verwacht was.

Ondanks de grote terughoudendheid, die men bij de interpretatie van deze
resultaten in acht moet nemen, blijft het het noteren waard dat het relatief risico van
een gevoel van uitputting zo hoog is op relatief korte termijn. De dalende trend van de
hazard ratios suggereert dat er binnen het cohort een subgroep bestaat voor wie de
toestand, waarnaar deze gevoelens verwijzen, een sterk korte termijn risico inhoudt.
De uitgeputte deelgroep met een somatisch verhoogde sterftekans zal dus snel uitster-
ven, zodat onder de uitgeputten een in cardiaal opzicht vrij gezonde groep overblijft.
Van Doornen (1988) heeft geconstateerd dat vitaal uitgeputte personen op een sterke
mentale belasting (i.e. de verdediging van een proefschrift) reageren met een toegeno-
men excretie van noradrenaline. Het zou kunnen zijn (maar dit is een speculatie) dat
deze toegenomen excretie van noradrenaline bij personen wier endoteel beschadigd is
of wier myocard door micronecrosen kwetsbaar is, kan leiden tot trombusvorming of
fatale ritme stoornissen.
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Gevoelens van verlies van energie zijn het meest genoemde prodroom van de
plotselinge dood. De interpretatie hiervan stuit op grote moeilijkheden. Niet alleen is
deze klacht zo aspecifiek, ook de oorsprong is onbekend. Veel cardiologen zijn ge-
neigd deze gevoelens toe te schrijven aan een verzwakt hart. Omdat zij, die bij de
aanvang van de studie leden aan angina pectoris of al een infarct hadden doorgemaakt
niet in de analyses werden opgenomen kan uitgesloten worden dat de gevonden samen-
hang berust op een klinisch manifest hartlijden. Wel bestaat de mogelijkheid dat de
associatie berust op een niet-klinisch manifest hartlijden. Onbekend is ook of de fatale
infarcten plotselinge infarcten waren. Het enige wat daarom te zeggen valt is dat de
KRIS-studie een aanwijzing, maar geen bewijs bevat dat het fatale infarct meestal niet
optreedt als een donderslag bij heldere hemel, maar voorafgegaan wordt door uitput-
tingsgevoelens. Het prospectief onderzoek sluit daarmee aan op de talrijke retrospectie-
ve studies, die hier over gedaan zijn.

Met betrekking tot andere items van de Reeder stress schaal bestonden er geen
expliciete vermoedens omtrent hun samenhang met toekomstig hartlijden. Het is de
moeite van het noteren waard dat het item 'in mijn dagelijkse werk sta ik vaak onder
druk' geassocieerd was met cardiale sterfte. Vanwege het aposteriori karakter van deze
analyse wordt hieraan geen enkele conclusie verbonden.

5.5 ABSTRACT

This paper reports about the association between stress, as assessed by the
Reeder stress scale and coronary heart disease as observed in the KRIS follow-up stu-
dy. In this study 3365 males, aged 45-60 were screened for cardiovascular risk factors
and followed during 9 1/2 years. Scores on the Reeder scale were not associated with
future coronary heart disease. An analysis of the separate items by Cox's regression
analysis showed that the item 'I am exhausted mentally and physically at the end of the
day' was associated with an increased risk for cardiac death during the beginning of
the follow-up period. The Hazard Ratio's were respectively 8.96, 6.33, 4.77 and 3.16.
These data support the belief that exhaustion belongs to the precursors of cardiac de-
ath.

5.6 LITERATUUR

Alonzo, A., A. Simon & M. Feinleib, Prodromata of myocardial infarction and sudden
death. Circulation 52 (1975) 1056-1062.

Appels, A. & P. Mulder, A questionnaire to assess premonitory symptoms of myocardial
infarction. Int. J. Cardiol. 17 (1987) 15-24.

119



Appels, A. & P. Mulder, Excess fatigue as a precursor of myocardial infarction. Euro-
pean Heart J. 9 (1988) 758-764.

Appels, A., F. Otten, P. Mulder & F. Sturmans, De KRIS follow-up study I. Methoden
van dataverzameling. T. Soc. Gezondheidsz. 66 (1988) 18-21.

Bouman, T., The measurement of depression with questionnaires. Dissertatie, Groningen
1987.

Doornen, L. van, Physiological stress reactivity. Dissertatie, Amsterdam 1988.

Frazer, G.E., Sudden death in Auckland. Austr. New Zealand J. Med. 8 (1978) 490-499.

Glasunov, I.S., J.E. Dowd, A. Baubiniene, V. Grabauskas, F. Sturmans & J.H. Schuur-
man, (eds), The Kaunas Rotterdam Intervention Study. Elsevier/North Holland, Amster-
dam 1981.

Kinlen, L.J., Incidence and presentation of myocardial infarction in an English communi-
ty. Br. Heart J. 35 (1973) 616-622.

Kuiler, L.H., Prodromata of sudden death and myocardial infarction. Avd. Cardiol. 25
(1978) 61-72.

Reeder, L.C., J.M. Chapman & A.H. Coulson, Socio-environmental stress, tranquilizers
and cardiovascular disease. Excerpta Medica International Congress series No. 182. Pro-
ceedings of an international symposium, Baia Dominia, May 1968, pp. 226-238.

Rissanen, V.,M. Romo & P. Siltanen, Premonitory symptoms and stress factors precee-
ding sudden death from ischaemic heart disease. Act. Med. Scand. 204 (1978) 389-396.

120



- HOOFDSTUK 6
De KRIS follow-up studie VIII:

De relatie tussen familiale belasting
en hart- en vaatziekten

(F. Otten, A.Appels, F. Sturmans, J. Schuurman, P. Mulder)

(T. Soc. Gezondheidsz. 1990; 68: 427-432)

van de AT/?/S yó//ow-wp ^e^eve/« van 5365
me/ een /ee//yd van 45-60 yaar werd onderzoen/ o/./fom///a/e èe/as//ng, geopera//ona//-
jeerrf a/i de gerapponeerde aanwez/g/je/a' van respec//eve/yi een myocard/n/arc/, een
nersenWoed/ng, o/ een /7/owe//n#e dood oy nöö^/e /anuï/e/eaWi van /nvfoed /s op Zier
op/reden van nart- en vaa/z/efaen. A/annen waarvan zowe/ een der owderj a/j een van
de fcroers o/zwjjen een nan/n^jrc/ o/"p/otee//n#e dood Aad doorgemaakt/, Weien no#e-
re cno/e5/ero/waarden /e neèoen renvy/ Z>y nen ooi een vernoogae o/oeddrwt werd

£en pos/V/eve /am/7/e-anamneie è/ee/k ne/ m/co op een a/ dan n/e/ ^ï/aa/ /n-
/arc/ /e vernogen. Paren/a/e /?e/aj//ng vernoog/ ner m/co me/ ongeveer 20%, £e/ajf/ng
v/a broers o/zMJ^en verduèoe// Ae; m/co, /erwyï ne/ m/co èy d«/»èe/ />e/aj/e mannen
me/ ongeveer /50% vernoogd ij. De oev/nd/ngen onderj/repen ne/ wetong om fty ne/
a/hemen van een anamne^e ooi naar de z/ei/egejcn/eden/5 van />roerj o/ zussen /e
vragen. Zy' wyzen /evens op Ac/ ie/ang van omgev/ngs/ac/oren.

6.1 INLEIDING

In verschillende studies is geconstateerd dat personen, waarvan een familielid
een hartinfarct heeft doorgemaakt, een verhoogde kans op een coronaire hartaandoe-
ning hebben. De meeste gegevens hierover zijn afkomstig van case-control onderzoek
(Phillips 1974, Morrison 1980, Thodarson 1979). In vergelijking tot het onderzoek
naar somatische risicofactoren is over de betekenis van familiale belasting relatief
weinig prospectief onderzoek gedaan. Acht prospectieve studies konden worden getra-
ceerd, waarvan er vijf zijn uitgevoerd bij mannen (Scholtz 1975, Cambien 1980,
Snowden 1982, Schulte 1980, Nyboe 1989), een bij vrouwen (Colditz 1986) en twee
zowel bij mannen als vrouwen (Barret-Connor 1984, Hopkins 1988). In deze studies
werd een positieve samenhang tussen familiale belasting en het optreden van een al dan
niet fataal infarct geconstateerd. Het relatieve risico varieert tussen 1.5 en 1.8. Sommi-
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ge studies hebben in hun analyses een onderscheid gemaakt in de leertijd, waarop het
infarct bij het familielid bij de deelnemers aan het onderzoek optrad. In enkele geval-
len werd daarbij gevonden dat het risico het grootst is wanneer een familielid voor zijn
zestigste levensjaar een infarct kreeg. Sommige studies constateerden dat de familiale
belasting alleen een risicofactor is bij mannen jonger dan 50 jaar. Deze bevindingen
zijn echter niet consistent. Verschillende studies hebben deze aanvullende analyses niet
gedaan omdat de leeftijd waarop het familielid een infarct kreeg onbekend was.

Vijf van de acht prospectieve studies hebben alleen geïnformeerd naar het
voorkomen van een infarct bij één van de ouders, twee studies vroegen zowel naar een
cardiale geschiedenis bij ouders en broers of zussen, terwijl een studie zich beperkte
tot familiale belasting via een broer. De twee studies waarin naar een cardiale geschie-
denis bij ouders en broers of zussen gevraagd werd hebben geen aparte analyses ge-
daan over de vraag of een cardiale geschiedenis bij één der ouders hetzelfde risico met
zich meebrengt als een cardiale geschiedenis bij een broer of zus. In één van deze twee
studies waren de aantallen te gering om deze berekening te kunnen uitvoeren (Hopkins
1988). De andere studie noteerde slechts of een ouder of broer of zus een infarct had
doorgemaakt en combineerde deze informatie bij de aanvang van het onderzoek in één
index, zodat separate analyses niet mogelijk waren (Barret-Connor 1984).

Beperking van de analyses tot een cardiale geschiedenis bij een van de ouders
heeft als voordeel dat men geen rekening behoeft te houden met het aantal broers of
zussen. Een nadeel is dat onbekend blijft of belasting via de ouders of via broers of
zussen een verschillend risico hebben. Beantwoording van deze vraag is niet onbelang-
rijk voor het verwerven van een dieper inzicht in het relatieve belang van genetische
en omgevingsfactoren.

Met behulp van de gegevens van de KRIS follow-up studie kan worden nage-
gaan welke vorm van familiale belasting samenhangt met de cardiovasculaire risicofac-
toren bloeddruk en cholesterol en welke vorm van familiale belasting de kans op een al
dan niet fataal infarct of enige coronaire aandoening (infarct of angina pectoris) ver-
hoogt.

6.2 METHODEN

Gedurende de periode 1972-1974 deden in het kader van de Kaunas Rotterdam
Intervention Study (KRIS) 3365 Rotterdamse mannen in de leeftijd van 45-60 jaar mee
aan een cardiovasculair screeningsonderzoek. Bij dit cohort konden voor een follow-up
van 9 1 /2 jaar de incidentie van hart- en vaatziekten en de verschillende sterfte-oorza-
ken geregistreerd worden. Voor nadere details wordt verwezen naar Glasunov e.a.
(1982) en Appels e.a. (1988). Bij het screeningsonderzoek is ook gevraagd naar het
voorkomen van een hartinfarct, hersenbloeding of plotselinge dood bij een van de
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ouders of bij een van de broers of zussen. Met behulp van deze gegevens konden de
volgende vraagstellingen beantwoord worden:
1. Bestaat er een samenhang tussen familiale belasting en de diastolische bloeddruk

en het plasmacholesterolgehalte?
2. Verhoogt de familiale belasting de kans op een al dan niet fatale coronaire aandoe-

ning?
Ter beantwoording van de eerste onderzoeksvraagstelling werden eenweg variatie-
analyses uitgevoerd, waarbij alle 3365 deelnemers aan het screeningsonderzoek betrok-
ken werden. Voor de beantwoording van de tweede onderzoeksvraag werden deelne-
mers met een cardiovasculaire voorgeschiedenis van verdere analyses uitgesloten. De
cases werden onderverdeeld in vier groepen:

Cardiale morbiditeit (niet fataal infarct; N=94);
Cardiale modaliteit (fataal infarct; N=69);
Infarctincidentie (fataal of niet-fataal infarct; N = 163) en
Coronaire hartziekte (alle infarcten + angina pectoris of bypass operatie in de
follow-up periode; N=209)

De 'non-cases' werden gevormd door de 2251 mannen, die tijdens de follow-up perio-
de in cardiovasculair opzicht gezond bleven en in leven waren. Familiale belasting
werd onderverdeeld in:
A door één of beide ouders belast, .
B door broers en/of zussen belast,
C zowel door ouders als broers of zussen belast (dubbel) en
D onbelast.
De laatste groep vormde de referentiegroep.

Met behulp van Cox regressie analyse werd het effect van de drie typen belas-
ting op cardiale morbiditeit en mortaliteit bepaald. Aangezien het niet bekend is of
mannen die aan een infarct overleden eerder een infarct hadden doorgemaakt en het
tijdstip waarop angina pectoris voor het eerst optrad onbekend is, werden de analyses
met betrekking tot de eindpunten infarctincidentie en coronaire hartziekten uitgevoerd
met behulp van het logistische regressiemodel.

In alle analyses werd gecorrigeerd voor leeftijd, al dan niet roken, burgerlijke
staat (al dan niet gehuwd), Queteletindex, diastolische bloeddruk en cholesterol. Te-
vens werd gecontroleerd voor het aantal broers en zussen omdat de kans op belasting
via broers en zussen mede afhangt van het aantal.

Zowel bij het gebruik van het Cox als het logistische regressiemodel werd met
behulp van een likelihood-ratio-test nagegaan of het model met de 1' orde interactie
tussen familiale belasting en het aantal broers of zussen adequater was dan het model
zonder deze interactie. Voor de overige interacties werd een conservatievere toetsings-
procedure aangehouden. Per eindpunt werd aan de hand van een likelihood ratio-test
bepaald of een model met daarin alle eerste orde interacties tussen de drie vormen van
familiale belasting en de controle variabelen de data beter beschrijft dan een model
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waarin de interacties zijn weggelaten. In het geval van een significante likelihood ratio
werden de relevante 1' orde interacties met een stapsgewijze procedure opgespoord.
Alle Cox en logische regressie analyses zijn uitgevoerd met respectievelijk de 2L en de
LR procedure van het BMDP pakket.

6.3 RESULTATEN

In tabel 1 worden de frequentieverdelingen gepresenteerd voor de aan- of
afwezigheid van respectievelijk een myocardinfarct, een hersenbloeding en plotselinge
dood bij de naaste familieleden bij de aanvang van de studie. Het percentage mannen
met een positieve parentale familiegeschiedenis komt goed overeen met de bevindingen
van de andere prospectieve studies. Tabel 2 laat zien dat er een significant verschil
bestaat in diastolische bloeddruk tussen de groepen, die al dan niet belast zijn met een
hartinfarct in de familie. Tabel 3 laat zien dat de groepsgemiddelden van zowel de
familiale infarct- als de plotselinge dood belasting statistisch significant van het alge-
mene plasmacholesterol-gemiddelde verschillen. Met behulp van de Scheffé-methode
(Pedhazur 1982) werd voor deze associaties post hoc vastgesteld welke groepen precies
van elkaar verschillen. Met betrekking tot de diastolische bloeddruk bleek alleen het
contrast tussen de onbelaste mannen en de groep van mannen met ouders én broers of
zussen met een myocardinfarct statistisch significant te zijn en wel zodanig dat de dub-
bel belaste groep een hoger gemiddelde bloeddruk dan de onbelaste groep had. Met
betrekking tot cholesterol werd geconstateerd dat voor het kenmerk infarctbelasting de
onbelaste mannen een significant lager cholesterolgehalte hadden dan achtereenvolgens
de parentaai belaste mannen, de via broers of zussen belaste mannen en de dubbel
belaste mannen.
Verder werd voor het kenmerk plotselinge dood een significant contrast tussen onbelas-
te mannen en mannen met een belasting via broers of zussen vastgesteld. Bij de hierbo-
ven beschreven verschillen moet aangetekend worden dat de verschillen, hoewel statis-
tisch significant, in absolute termen niet groot zijn.

Tabel 1 Frequentieverdeling van cardiovasculaire belasting in de familie

Geen belasting
Eén of beide ouders
Broers of zus
Ouders en broer of zus
Geen informatie

Totaal

Hartinfarct

N

2303
548
249

93
172

3365

%

68
16
8
3
5

100

Plots, dood

N

2450
609
124
61

121

3365

%

73
18
4
2
3

100

Hersenbloeding

N

2565
571

71
16

142

3365

%

76
17
2
1
4

100
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Tabel 2 Gemiddelde waarden van diastolische bloeddruk (mm Hg) bij verschillende Tonnen ran
cardiovasculaire belasting in de familie

Onbelast
Ouders
Broers/zussen
Dubbel belast

F
P

Hartinfarct

79.6
80.4
80.8
83.4

3.83
.01

Plotselinge dood

79.7
80.8
80.7
81.7

1.83
.14

Hersenbloeding

79.9
80.4
81.3
79.8

.63

.60

Tabel 3 Gemiddelde waarden van cholesterol (mg/100ml) bij verschillende vormen van cardiovas-
culaire belasting in de familie

Onbelast
Ouders
Broers/zussen
Dubbel belast

F
P

Hartinfarct

200.1
203.4
203.3
213.0

5.55
.00

Plotselinge dood

200.5
201.9
211.5
206.9

4.80
.00

Hersenbloeding

201.6
200.5
199.9
191.1

.67

.57

Tabel 4 toont de percentages opgetreden eindpunten per afzonderlijke catego-
rie van de drie vormen van familiale belasting. Omdat, zoals in de methoden paragraaf
reeds werd uiteengezet, per cardiaal eindpunt het totaal aantal analyse-eenheden ver-
schillend is, zijn de in deze tabel gepresenteerde percentages cardiale sterfte en cardia-
le mortbiditeit niet (rijgewijs) sommeerbaar tot het percentage fatale of niet-fatale in-
farcten (infarctincidentie). Tabel 4 maakt ten aanzien van de kenmerken infarct en
plotselinge dood belasting een duidelijke trend zichtbaar. Behoudens een enkele uitzon-
dering stijgt in vergelijking tot onbelaste mannen het percentage opgetreden eindpunten
telkens wanneer in volgorde de mannen met alleen een parentale belasting, de mannen
die alleen via broers of zussen belast zijn en mannen die dubbel belast zijn, bekeken
worden. Opvallend is dat bij mannen waar in de familie een hartinfarct of plotselinge
dood voorkwam voor alle eindpunten geldt dat meer events voorkwamen bij mannen
die via broers of zussen belast zijn dan via een van de ouders.

Op één uitzondering na worden de hoogste percentages geconstateerd bij man-
nen met een dubbele belasting.

Zoals boven aangegeven startten de multivariate analyses met een onderzoek
naar het mogelijke effect van het aantal broers en zussen. Hierbij werden geen signifi-
cante interacties aangetroffen. Vervolgens werd nagegaan of er significante interacties
tussen de drie typen familiale belasting en een van de controle variabelen op de eind-
punten bestonden. Dit bleek niet het geval.
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Tabel 4 Incidentje van cardiale aandoeningen bij verschillende vormen van familiale belasting (per-
centages)

Vorm familiale belas-
ting

Hartinfarct
Onbelast
Ouders
Broers/zussen
Dubbel belast

Plotselinge dood
Onbelast
Ouders
Broers/zussen
Dubbel belast

Hersenbloeding
Onbelast
Ouders
Broers/zussen
Dubbel belast

Fataal infarct

2.6
2.1
6.1

10.0

2.9
2.6
6.8
5.7

2.7
3.9
0.0

16.7

Eindpunt met-fataal
infarct

3.4
4.8
8.1
8.5

3.4
5.2
6.8

10.8

3.7
5.4
8.3
0.0

Alle infarcten

5.8
6.8

13.3
16.9

6.1
7.5

12.8
15.4

6.3
8.8
8.3

16.7

Infarct en/of angi-
na/bypass

7.1
8.6

17.9
20.6

7.8
8.7

16.0
21.4

7.8
10.6
15.4
16.7

Tabel 5 De relatieve risico's op een fataal infarct voor verschillende vormen van cardiovasculaire
belasting in de familie, gecorrigeerd voor leeftijd, burgerlijke staat, bloeddruk, cholesterol en
roken

Belasting door

Hartinfarct
Ouders
Broers/zussen
Dubbel belast

Plotselinge dood
Ouders
Broers/zussen
Dubbel belast

Hersenbloeding
Ouders
Dubbel belast

RR

.82
2.09
3.23

.83
2.04
1.92

1.43
8.40

95% BI

.38-1.74

.98-4.45
1.35-7.71

.43-1.61

.81-5.17

.47-7.93

.80-2.55
2.20-35.02

Wald X-

10.67

3.49

9.40

P

.01

.31

.01

De voor confounding gecorrigeerde associaties tussen de drie vormen van
familiale belasting afzonderlijk en de vier eindpunten worden in de tabellen 5 t/m 8
gepresenteerd. Zoals tabel 4 liet zien bleek met betrekking tot het kenmerk hersenbloe-
ding belasting niemand van de via broers of zussen belaste mannen een fataal hartin-
farct en niemand van de dubbel belaste mannen een niet-fataal infarct te hebben gehad.
Hantering van deze categorieën in de Cox-regressieanalyse maakt een mathematische
oplossing onmogelijk. Daarom werden deze categorieën uitgesloten van de desbetref-
fende Cox analyses (zie tabel 5 en 6).
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Tabel 6 De relatieve risico's op een niet-fataal infarct voor verschillende vormen van cardiovasculaire
belasting in de familie, gecorrigeerd voor leeftijd, burgerlijke staat, bloeddruk, cholesterol en
roken

Belasting door

Hartinfarct
Ouders
Broers/zussen
Dubbel belast

Plotselinge dood
Ouders
Broers/zussen
Dubbel belast

Hersenbloeding
Ouders
Broers/zussen

RR

1.47
2.14
1.53

1.4S
1.52
3.26

1.45
1.15

95% BI

.87-2.48
1.11-4.11
.59-3.95

.89-2.36

.61-3.81
1.18-9.01

.99-2.11

.42-3.12

WaldX*

6.43

6.49

3.73

P

.09

.07

.15

Familiale belasting met een hartinfarct bij een van de ouders blijkt het risico
op een al dan niet fataal infarct of een coronaire aandoening niet of nauwelijks te doen
stijgen. Bij een afzonderlijke analyse op fatale en niet-fatale infarcten veranderde dit
beeld niet. Via broers of zussen belaste mannen bleken een hoger risico op een al dan
niet fataal infarct te hebben (RR=2.16) en op een coronaire aandoening (RR=2.58).

Een dubbele belasting met een infarct deed dit relatieve risico licht stijgen
(respectievelijk 2.51 en 2.66). De afzonderlijke analyses voor fatale en niet-fatale in-
farcten toonden dat familiale belasting met een hartinfarct vooral de kans op een fataal
infarct vergroot. Bij via broers of zussen belaste mannen was het relatieve risico 2.09
(.98-4.45) en bij dubbel belaste mannen 3.23 (1.35-7.71).

Familiale belasting met een plotselinge dood bij één van de ouders bleek de
kans op een infarct of een andere cardiale aandoening niet te verhogen. Mannen waar-
van een broer of zus plotseling overleden was, hadden meer kans op een infarct of
cardiale gebeurtenis (RR=1.92), terwijl er een tendens gevonden werd dat dubbel
belaste mannen meer risico op een infarct hebben (RR=2.90) of op een cardiale aan-
doening (RR = 3.17).

Familiale belasting met een hersenbloeding bleek een zwak positief verband
met de cardiale eindpunten te hebben. In de afzonderlijke analyses werd gevonden dat
in dit opzicht dubbel belaste mannen een grote kans op een fataal infarct hadden
(RR = 8.40). Het zeer brede betrouwbaarheidinterval (2.02-35.02) geeft aan dat de
schatting van dit relatieve risico vrij onnauwkeurig is.

Tot de familiale belasting wordt door sommige auteurs ook diabetes gerekend
(Rissanen 1979). Daarom werd ook onderzocht of het voorkomen van diabetes bij
ouders en/of broers en zussen de kans op het meemaken van een der eindpunten ver-
hoogde. Dit bleek niet het geval te zijn.

127



Tabel 7 De relatieve risico's op een al dan niet fataal infarct voor verschillende vormen van cardio-
vasculaire belasting in de familie, gecorrigeerd voor leeftijd, burgerlijke staat, Queteletindex,
bloeddruk, cholesterol en roken

Belasting door

Hartinfarct
Ouders
Broers/zussen
Dubbel belast

Plotselinge dood
Ouders
Broers/zussen
Dubbel belast

Hersenbloeding
Ouders
Broers/zussen
Dubbel belast

RR

1.20
2.16
2.51

1.18
1.67
2.90

1.48
1.32
3.84

95% BI

.76-1.87
1.26-3.71
1.23-5.09

.78-1.78

.79-3.50
1.16-7.25

.99-2.21

.45-3.82
.81-18.27

Likeli-hood ratio

11.52

5.89

5.50

P

.01

.12

.14

Tabel 8 De relatieve risico's op een coronaire aandoening (infarct, bypass, angina) voor verschillende
vormen van cardiovasculaire belasting in de familie, gecorrigeerd voor leeftijd, burgerlijke
staat, bloeddruk, cholesterol en roken

Belasting door

Hartinfarct
Ouders
Broers/zussen
Dubbel belast

Plotselinge dood
Ouders
Broers/zussen
Dubbel belast

Hersenbloeding
Ouders
Broers/zussen
Dubbel belast

RR

1.25
2.58
2.66

1.10
1.92
3.17

1.41
1.98
2.82

95% BI

.84-1.86
1.61-4.11
1.40-5.04

.75-1.58
1.02-3.61
1.46-6.87

.98-2.02

.9CM.38
.60-13.32

Likelihood ratio

19.95

10.17

6.59

P

.00

.02

.09

6.4 DISCUSSIE

De bevindingen van deze studie bevestigen dat bij mannen die een familielid
hebben die een al dan niet fataal infarct heeft doorgemaakt een hogere diastolische
bloeddruk en hogere cholesterol waarden worden aangetroffen.
Familiaal belaste mannen blijken ook een hoger risico op een al dan niet fataal infarct
te hebben. Dit verhoogde risico lijkt zich echter alleen voor te doen wanneer de posi-
tieve familiegeschiedenis ook een cardiovasculaire aandoening bij een van de broers of
zussen bevat.
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De kans om familiaal belast te zijn neemt toe wanneer het gezin groot is en de
respondent binnen het gezin tot de jongsten behoort. De database van de KRIS-studie
bevat geen informatie over de leeftijd van broers of zussen noch over het moment,
waarop een al dan niet fataal infarct bij hen optrad. Als gevolg hiervan kan de exposi-
tie aan familiale belasting niet geheel zuiver berekend worden. Dit werd gedeeltelijk
ondervangen door het aantal broers en zussen als covariaat in de berekeningen op te
nemen. Zoals boven aangegeven werd nergens een significante interactie gevonden.
Een daarvan, namelijk de kans op cardiale mortaliteit bij belasting door een infarct bij
broers of zussen, was echter bijna significant. Daarom werden voor het eindpunt car-
diale sterfte aanvullende analyses uitgevoerd. Daarbij bleek het risico sterker bij man-
nen met zeven of meer broers of zussen. Deze bevinding geeft aan dat het aantal
broers of zussen de schatting van het relatieve risico weliswaar enigermate beïnvloedt
doch dat de vertekening die hierdoor optreedt gering is.

In de KRIS studie zijn geen gegevens verzameld over de leeftijd waarop een
familielid een hartinfarct kreeg. Daarom was het niet mogelijk om na te gaan of een
infarct bij één van de ouders voor het vijftigste of zestigste levensjaar een groter risico
voor de kinderen inhoudt dan een infarct op latere leeftijd. De studie van Colditz gaf
aan dat vooral een infarct dat bij één der ouders op relatief jonge leeftijd optrad, het
cardiale risico verhoogt. De gegevens van onderhavige studie suggereren dat een pa-
rentale geschiedenis het cardiale risico bij de kinderen slechts in lichte mate verhoogt.
Het is dus mogelijk dat het risico onderschat wordt bij hen van wie de vader of moeder
voor het zestigste levensjaar een infarct kreeg.

Ook informatie-bias kan de schattingen van het relatieve risico verhoogd heb-
ben. Is de informatie van de respondenten wel correct? Gegeven het prospectieve de-
sign van deze studie kan men uitsluiten dat de informatie beïnvloed is door een 'recall
bias'. Na een infarct gaan patiënten en hun familie vaak op zoek naar verklaringen en
kan de herinnering van cardiale gebeurtenissen in de familie geactiveerd en misschien
wel geconstrueerd worden. Dit maakt case-control studie over familiale belasting min-
der betrouwbaar. In deze studie werd de familie-anamnese afgenomen voor het optre-
den van de cardiale gebeurtenis, zodat deze vertekening niet kan optreden.

Het kan niet helemaal worden uitgesloten dat de informatie over familiale
belasting beïnvloed is doordat de interviewer in hetzelfde onderzoek ook de Rose
Questionnaire ter bepaling van de eventuele aanwezigheid van angina pectoris afnam.
Hij kon dus enige informatie hebben over de cardiale toestand van de patiënt. Indien
dit geleid heeft tot een fout positieve classificatie met betrekking tot familiale belasting
werd de deelnemer niet in de analyses opgenomen, omdat zij die blijkens hun antwoor-
den op de Rose Questionnaire angina pectoris hadden hiervan werden uitgesloten. Er
bestaat echter een kans dat de interviewer zich bij twijfelgevallen kan hebben laten
leiden door een negatieve Rose Questionnaire, waardoor het percentage onbelaste per-
sonen iets te hoog wordt ingeschat. De kans dat deze vorm van misclassificatie de data
werkelijk beïnvloed lijkt klein, omdat de percentages van deelnemers met of zonder
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positieve familie-anamnese goed corresponderen met de gegevens van de andere pros-
pectieve studies.

Over de validiteit van deze informatie heerst er grotere onzekerheid. Weten de
respondenten werkelijk de doodsoorzaak van hun ouders en kennen zij de ziektege-
schiedenis van hun broers en zussen? De mededelingen van de respondenten zijn niet
geverifieerd. De hoogte van het relatieve risico moet dus voorzichtig geïnterpreteerd
worden.

De meest opvallende bevinding is dat familiale belasting slechts dan het risico
op een al dan niet fataal infarct verhoogt, wanneer deze ook een infarct bij een van de
broers of zussen omvat. Telkens zijn het de contrasten tussen onbelaste mannen en hen
die hetzij via broers of zussen hetzij dubbel belast zijn, die het totale model significant
maken. Een parentale belasting verhoogt het risico enigermate, doch dit toegenomen
risico schommelt tussen de 10 en 45 procent en is zelfs negatief ten aanzien van de
fatale infarcten. Wanneer een van de broers of zussen een infarct heeft gehad is het
risico in alle analyses meer dan verdubbeld. Belasting met een cardiale dood bij broers
of zussen doet het risico met 50 tot 100 procent stijgen. Het hoogste risico wordt aan-
getroffen bij mannen met een dubbele belasting. Op twee uitzonderingen na blijkt een
dubbele belasting de kans op een al dan niet fataal infarct of coronaire aandoening
meer dan te verdubbelen.

De aard van de familiale belasting beïnvloedt het beeld van de relatieve risi-
co's slechts in geringe mate. De bevindingen van Colditz dat een positieve familie-
anamnese vooral de kans op een fataal infarct vergroot kan niet ondubbelzinnig worden
gerepliceerd. Wellicht is dit verschil veroorzaakt doordat zijn studie betrekking heeft
op vrouwen.

Zoals boven aangegeven, kunnen verschillende factoren de zuiverheid van de
schatting van het relatieve risico negatief beïnvloed hebben. De conclusie wordt daar-
om in meer globale termen geformuleerd: een positieve familie-anamnese verhoogt het
risico op een al dan niet fataal hartinfarct; parentale belasting verhoogt het risico met
ongeveer 20%, belasting via broers of zussen verdubbelt het risico, terwijl het risico
bij dubbel belaste mannen met 150% verhoogd is.

Deze bevindingen tonen aan dat het voor de identificatie van personen met een
hoog risico het tenminste even belangrijk is om naar de cardiale geschiedenis van
broers en zussen te vragen als die van ouders. Zij geven tevens aan dat nader onder-
zoek gewenst is naar de betekenis van omgevingsfactoren, aangezien de genetische
component zwakker lijkt dan al datgene wat familieleden naast hun genen gemeen-
schappelijk hebben. Aangezien de betekenis van familiale belasting via broers of zus-
sen bleef bestaan na controle voor cholesterol, bloeddruk en roken moet men daarbij
aan andere omgevingsfactoren denken dan aan eetgewoonten.
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6.5 ABSTRACT

This paper examines the influence of a reported positive family history of
coronary heart disease upon the risk for myocardial infarction and angina pectoris in a
sample of 3565 males, aged 45-60, who were followed during an avarage period of 9
1/2 years (Kaunas- Rotterdam Intervention Study). A positive family history increases
the risk for a fatal or non-fatal myocardial infarction. A parental history increases the
risk by about 100%, while the risk among males with a 'double' history is increased
by about 150 %. These results indicate that a medical anamnesis should include the
family history of the brothers and sisters. They further stress the importance of envi-
ronmental factors.
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HOOFDSTUK 7
De KRIS follow-up studie XII:

De relatie tussen lichamelijke inspanning
en ischemische hartziekten

(Trefwoorden : lichamelijke inspanning, ischemische hartziekten, KRIS)

(F. Otten, J. Pool, A. Appels, F. Sturmans)

(In enigszins gewijzigde vorm geaccepteerd door T. Soc. Gezondheidsz.)

Gedurende /9T2-/974 zyn i/i ne/ Jtader van de Aaumw /?o//erdam /n/erven/ion
S/ud|y fX/?/5> JJ65 7?o//erdamse mannen in de /eey^/d van 45-59 ̂ aar gescreend op car-
diovajcu/aire rijico/ac/oren. D/7 conorf ij gemidde/d 944 ./'aar gevo/gd. A/e/ de Af/?/5-
gegevens ij onderzoen/ o/ /icname/i/ie inspanning omgekeerd gere/a/eerd ij aan ijene-
misene nar/ziefaen (7//Z,J. Licname/i//te inspanning werd geopera/iona/iseerd in vier
variaèe/en: injpanning op ne/ wer£ tf/ufexj, inspanning in de vri/'e /(/d fg«««- g^n>ig,
ma/ig, vee/A /opend en/o/^e/jend naar ne/ wert gaan ^«/er, we/J en /o/a/e inspanning
(indejtj. /n de ana/yses is s/eeds gecorn'geerd voor re/evan/e cardiovascu/aire risico^jc-
/oren. Afinder zware /icname/i/£e inspanning in ne/ ieroep en minaer zware /o/a/e
/icname/i/'ie inspanning van /ien indexpun/en gaan gepaard me/ 5 % meer risico op een

o//a/aa/ nar/in/arc/. /n oeide geva//en /ig/ Ae/ 90% ie/rouwèaar/teidin/erva/
zussen 7,0/ en 7,09. A/inder zware /o/a/e inspanning van /O indexpun/en corres-

pondeert /evens me/ 4% meer risico op a/ie vormen van /WZ (90% B/.- 7,O7-/,O8j.
7ens/o//e ge/d/ da/ mannen die noen yïe/send noen /opend naar nun went gaan een /wee
maa/ zo groo/ mico (90% B/: 7,/O-3,S4J op angina pec/oris o/een 'bypass'opera/ie
Zieden dan mannen die d/7 we/ doen. Ondanks beperkingen van mee/)twa/i/ei/ van de
/T/?/5-gegevens Zyjfc/ de conc/usie gerecn/vaardigd da/ /ic/iami///te inspanning invers
gere/a/eerd is aan isenemisene

7.1 INLEIDING

De evaluatie van de beschermende werking van lichamelijke inspanning op
(toekomstige) ischemische hartziekten is tot op heden een belangrijk en regelmatig
terugkerend onderwerp binnen de cardiovasculaire epidemiologie.

Een van de eerste en tevens een van de bekendste cohortstudies naar deze
inverse relatie is de, eind jaren veertig begin jaren vijftig gehouden 'London Busmen
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Study' (Morris e.a. 1953). In deze studie werden de van beroepswege lichamelijk
minder actieve buschauffeurs met de actievere busconducteurs vergeleken. Na 2 jaar
follow-up bleken de buschauffeurs een 1,42 maal zo groot risico op cardiale sterfte te
hebben dan de busconducteurs. Hoewel in een later artikel van Morris (Morris e.a.
1956) deze bevinding werd gerelativeerd -het verschil in (over)gewicht tussen beide
groepen was niet in de berekening meegenomen- fungeerde de 'London Busmen Study'
feitelijk als een katalysator voor verder epidemiologisch onderzoek naar de invloed van
lichamelijke inspanning op ischemische hartziekten. Een groot aantal studies bij diverse
beroepen volgde. Zeer bekend zijn: de Amerikaanse studie onder spoorwegarbeiders
(Taylor e.a. 1962, Taylor e.a. 1970), de Britse ambtenarenstudie (Chave e.a. 1978),
de Israëlische studie onder kibboetsbewoners (Brunner e.a. 1974) en de Amerikaanse
studie onder havenarbeiders in San Francisco (Paffenbarger e.a. 1977, Brand e.a.
1979). Deze studies kenmerken zich alle door de vergelijking van lichamelijk inactieve
of minder actieve beroepsgroepen met actieve beroepsgroepen. Ze tonen vooral een
verhoogd risico op cardiale sterfte en plotselinge dood bij de minder actieve beroeps-
groepen.

Naast de impliciete meting van lichamelijke activiteit door bestudering van
lichamelijk actieve en minder actieve beroepsgroepen zijn er tal van studies waarin de
lichamelijke activiteit rechtstreeks met behulp van een vragenlijst wordt gemeten.
Kenmerkend voor deze studies is de diverse wijze waarop naar allerhande dagelijkse
verrichtingen wordt gevraagd.

Veelvuldig terugkerende onderwerpen met betrekking tot de dagelijkse verrich-
tingen zijn de lichamelijke inspanning op het werk en de lichamelijke inspanning in de
vrije tijd en in mindere mate het sporten (als een verbijzondering van de vrijetijdsacti-
viteiten) alsmede de totaal verrichte lichamelijke inspanning (bijv. gedurende een et-
maal). De voor een bepaalde vorm van lichamelijke activiteit van toepassing zijnde
items worden doorgaans in een index samengevat. Deze index geeft uitdrukking aan
het (geschatte) energieverbruik per tijdseenheid van de desbetreffende personen ten
aanzien van de verrichtingen waarnaar gevraagd werd. Echter van goed uitgebalanceer-
de, aan externe criteria gevalideerde meetinstrumenten is tot dusver nog geen sprake.
Voor uitgebreide inventarisaties van cardiovasculaire studies waarbij rechtstreekse
metingen van lichamelijke inspanning zijn gehanteerd, wordt verwezen naar de over-
zichtsartikelen van Paffenbarger e.a. (1984), Kannel e.a. (1985) en Powell e.a. (1987).
Deze artikelen laten zien dat lichamelijke inactiviteit, via vragenlijsten gemeten, door-
gaans gepaard gaat met een (al dan niet significant) verhoogd risico op achtereenvol-
gens een myocardinfarct, plotselinge dood, cardiale sterfte en coronaire aandoeningen
in het algemeen. De aard van de beïnvloedingsrelatie is te beschouwen als een (omge-
keerde) 'dose-response' relatie (Berlin en Colditz 1990): hoe groter de lichamelijke
inspanning des te kleiner het risico op een ischemische hartziekte. Indicaties voor een
verhoogd risico op angina pectoris zijn evenwel spaarzaam.
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Nederlandse gegevens over de relatie tussen lichamelijke inspanning en hart-
en vaatziekten zijn schaars. Ons bekend zijn alleen een case-control studie van Magnus
e.a. (1979) en een Nederlandse bijdrage in de Zeven-landen-studie (Keys 1980). Uit de
studie van Magnus blijkt dat mannen en vrouwen die regelmatig wandelen, fietsen of
in de tuin werken ruim een twee maal zo kleine kans op een myocard-infarct hebben
dan zij die dit niet doen. In de studie van Keys werd voor Nederland, maar ook voor
de andere landen, geen empirische bevestiging gevonden voor de inverse relatie tussen
lichamelijke inspanning (in het beroep) en hart- en vaatziekten.

Naast de genoemde Nederlandse studies zijn ook in het Rotterdamse deel van
de Kaunas Rotterdam Intervention Study (KRIS) diverse vragen over lichamelijke
inspanning opgenomen. Gelet op de beperktheid van de Nederlandse gegevens is het
zinvol om met het KRIS-materiaal verder onderzoek te verrichten naar de relatie tussen
lichamelijke inspanning en hart- en vaatziekten. Van de bevindingen wordt in dit arti-
kel verslag gedaan.

7.2 METHODEN

0n<ferz»e;t,s/?o/?tt/a/ze en diato

Gedurende 1972 en 1974 werd in het kader van de KRIS-studie een aselecte
steekproef van 3365 Rotterdamse mannen met een leeftijd van 45-59 jaar gescreend op
cardiovasculaire risicofactoren. Met behulp van interviewers die de deelnemers bege-
leidden bij de invulling van gestandaardiseerde vragenlijsten werd gedurende de scree-
ning tevens informatie ingewonnen over sociologische, psychologische en gezondheids-
kundige kenmerken. Daarbij is onder meer gevraagd naar de verrichte activiteiten in
achtereenvolgens het beroep, het woon-werk verkeer en de vrije tijd. Voor een com-
plete beschrijving van deze studie wordt verwezen naar Glasunov e.a. (1981). In haar
oorspronkelijke opzet is de KRIS-studie nooit bedoeld geweest als een follow-up onder-
zoek. Pas in het begin van de jaren tachtig werd besloten te onderzoeken welke ken-
merken, zoals gemeten bij screening, samenhangen met cardiale mortaliteit en morbidi-
teit. Voor dit doel is in 1982 via het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgesteld
welke ex-deelnemers aan welke doodsoorzaak waren overleden. Daarnaast is met een
additioneel morbiditeitsonderzoek nagegaan welke nog in leven zijnde exdeelnemers
een hartinfarct hadden gehad. Van de 350 mannen die waren overleden, zijn 112 aan
een myocardinfarct gestorven. Verder hadden gedurende de 9'A jaar follow-up 31
mannen een als 'mogelijk' en 126 mannen een als 'waarschijnlijk' of 'zeker' geklassifi-
ceerd, niet fataal myocardinfarct doorgemaakt. Voorts hadden 21 mannen een bypass-
operatie ondergaan en is bij 54 mannen angina pectoris opgetreden. Voor gedetailleer-
de informatie over het mortaliteits- en morbiditeitsonderzoek wordt verwezen naar
Appels e.a. (1988).
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De vragen naar lichamelijke inspanning die in de KRIS-studie zijn gesteld
staan in tabel 1.

De eerste 4 vragen hebben betrekking op de lichamelijke inspanning in de beroepsuit-
oefening. De daaropvolgende twee vragen geven uitdrukking aan de lichamelijke in-
spanning in het woon-werk verkeer. De laatste 4 vragen beschrijven de lichamelijke
inspanning in de vrije tijd. De tabel geeft verder het percentage mannen waarop de
desbetreffende activiteit van toepassing is en de gemiddelde bestede tijd voor deze
categorieën. - ; ••>•-

Tabel 1. Gestelde vragen naar lichamelijke inspanning in de beroepsuitoefening, in het woon-werk
verkeer en in de vrije tijd

Hoeveel uren per dag brengt U zittend door op het
werk?
Hoeveel uren per dag brengt U staand door op het
werk?
Hoeveel uren per dag besteedt U aan heen en weer
lopen op het werk?
Hoeveel uren per dag verricht U tilwerk op het werk?
In het kader van woon-werk verkeer: hoeveel minu-
ten fietst U per dag?
In het kader van woon-werk verkeer: hoeveel minu-
ten loopt U per dag?
Hoeveel uren in de week wandelt U in de vrije tijd
('s winters)?
Hoeveel uren in de week wandelt U in de vrije tijd
('s zomers)?
Hoeveel uren in de week verricht U matige of zware
activiteit in de vrije tijd ('s winters)
Hoeveel uren in de week verricht U matige of zware
activiteit in de vrije tijd ('s zomers)?

Deel van de steek-
proef dat de desbe-
treffende activiteit
verricht

80%

72%

90%

18%
11%

8%

69%

76%

25%

41%

Gemiddelde beste-
de tijd "
(uren/week)

20

15

16

10
4

2

4

5

4

5

1) = gemiddelde van de wekelijks bestede uren voor degenen die de desbetreffende activiteit verrichten.

De in tabel 1 gepresenteerde vragen zijn ontleend aan een door Reiff e.a.
(1964) ontwikkelde vragenlijst ter meting van de totale lichamelijke inspanning. Aan de
hand van deze vragen berekende Reiff een index voor geleverde energie. De geleverde
energie wordt hierbij weergegeven door een ratio van het metabolisme behorende tot
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een bepaalde activiteit met het basale metabolisme. Als tijdseenheid is de week geno-
men. Het bijbehorende conversieschema ter berekening van deze activiteitseenheden
per week is in tabel 2 opgenomen.

Een zwak punt in de methode van Reiff is de toekenning van een uniforme
activiteitseenheid voor ieder uur waarin niet gespecificeerde activiteiten zijn verricht.
Het ligt voor de hand dat de variatie in lichamelijke inspanning voor deze uren aan-
zienlijk is. Ook de veronderstelde acht uren slaap zal nogal variëren tussen de onder-
zoekspersonen. • > •, •-

Tabel 2. Conversieschema van ReifT

Beroep

Woon-werk verkeer

Vrije tijd

zittend werk
staand werk
rondwandelen op werk
tilwerk verrichten

fietsend naar werk
lopend naar werk

's winters wandelen
's zomers wandelen
's winters matige of zware
activiteit
's zomers matige of zware
activiteit

Activiteits-
eenheid

2
3
4
5

4
4

4
4

5

5

Tijds-eenheid

uren/dag
uren/dag
uren/dag
uren/dag

min. /dag
min. /dag

uren/week
uren/week

uren/week

uren/week

Conversie fac-
tor* (uren/week)

5
5
5
5

5/60
5/60

1/2
1/2

1/2

1/2

Andere assumpties: 1.

2.

1 uur slaap = 1 activiteitseenheid, verder wordt verondersteld dat iedere per-
soon 8 uur per dag slaapt
Aan ieder uur dat niet aan de opgesomde activiteiten en aan slapen wordt
besteed, worden 1,8 activiteitseenheden toegekend.

Met betrekking tot de beroepsactiviteiten is gevraagd naar het aantal uren per dag dat men de
desbetreffende inspanning verricht. Om te komen tot een wekelijkse waarde worden de opgegeven
uren vermenigvuldigd met de conversiewaarde 5. De activiteiten in verband met woon-werk ver-
keer zijn in minuten per dag opgegeven. Om tot de wekelijkse uren te komen, worden de opgege-
ven minuten eerst in uren omgezet (delen door 60) en vervolgend vermenigvuldigd met 5. Met
betrekking tot de vrije tijd is apart gevraagd naar zomerse en winterse activiteiten in uren per
week. Beide seizoenen worden geacht een halfjaar te duren. Om tot het 'correcte' aantal wekelijk-
se uren te komen, wordt de opgegeven tijd gedeeld door twee (conversiewaarde 1/2).

Met andere woorden, opname van de veronderstelde activiteitseenheden voor
die uren waarop de activiteitenvragen niet van toepassing zijn, tast de validiteit van de
index aan. Daarom zijn alleen activiteitseenheden berekend voor die uren die door de
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desbetreffende vragen gedekt worden. Overeenkomstig deze gedachte zijn er vier
variabelen samengesteld die uitdrukking geven aan lichamelijke inspanning. Onder-
scheiden wordt lichamelijke inspanning in de beroepsuitoefening, in het woon-werk
verkeer en in de vrije tijd alsmede de totale lichamelijke inspanning verricht op voor-
noemde vlakken.

Optelling van de activiteitseenheden per week behorende tot de vier beroeps-
vragen resulteerde in een bij benadering normaal verdeelde continue variabele (gemid-
delde =130, sd=37). Optelling van de activiteitseenheden per week behorende tot de
vragen over woon-werk verkeer leverde daarentegen een zeer scheef verdeelde varia-
bele op. De lichamelijke inspanning verricht ten behoeve van het woon-werk verkeer is
daarom dichotoom weergegeven. De eerste categorie omvat die mannen die nooit naar
het werk fietsen of lopen (n=2733), de tweede categorie omvat diegenen die fietsend
en/of lopend naar het werk gaan (n=632). De bijbehorende activiteitseenheden per
week zijn respectievelijk 0 en 1-33. Ook de optelling van de activiteitseenheden per
week van de vier indicatoren van vrije tijd resulteerde in een zeer scheef verdeelde
variabele. Deze variabele is tot vier categorieën gehercategoriseerd. Er is een onder-
scheid gemaakt in het verrichten van achtereenvolgens geen inspanning in de vrije tijd
(n = 551), geringe inspanning (n=1102), matige inspanning (n=870) en veel inspan-
ning in de vrije tijd (n = 842). De bij deze indeling behorende activiteitseenheden per
week zijn respectievelijk 0, 1-13, 14-26, 27-280. Optelling van de activiteitseenheden
per week van alle inspanningsvragen resulteerde weer in een bij benadering normaal
verdeelde continue variabele (gemiddelde =151, sd=43).

Tabel 3. Pearson correlaties van de onderlinge samenhang tussen de vier vormen van lichamelijke
inspanning (N=3365)

Inspanning in beroep

Inspanning in woon-werk
verkeer

Inspanning in vrije tijd

Totale inspanning

Inspanning in
beroep

0.03
(p = 0,14)

-0.05
(p = 0.00)

0.85
(p = 0.00)

Inspanning in
woon-werk ver-
keer

0.05
(p=0,01)

0.15
(p=0,00)

Inspanning in
vrije tijd

0.34
(p=0,00)

Totale inspanning

Tabel 3 toont de samenhangen tussen de 4 inspanningsvariabelen in de vorm
van Pearson correlaties (alle variabelen zijn hierbij als intervalvariabelen beschouwd).
Lichamelijke inspanning in het werk en totale lichamelijke inspanning hangen in hoge
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mate met elkaar samen. Inspanning in het woon-werk verkeer en inspanning in de vrije
tijd voegt blijkbaar weinig toe aan de variatie op grond van de werkinspanning. On-
danks hun grote overeenkomst zijn werkinspanning en totale inspanning conceptueel
verschillend van elkaar. Ze blijven in het verdere verloop van dit artikel dan ook ge-
handhaafd als afzonderlijke metingen van lichamelijke inspanning.

Overige opera/iona/waftes en rtalztfzscAe ana/yxes "v " * .?.

In dit onderzoek zijn overeenkomstig Appels e.a. (1987) de manifestaties van
ischemische hartziekten onderscheiden in 'soft events' (angina pectoris, bypass opera-
ties en 'mogelijke' niet fatale infarcten) en 'hard events' ('waarschijnlijke' of 'zekere'
niet fatale infarcten en fatale infarcten).

Verder zijn cardiale sterfte (subset van 'hard events') en alle vormen van IHZ
('soft events' en 'hard events') als aparte eindpunten onderscheiden. Ter bepaling van
de effecten van lichamelijke inspanning op de 9'A-jarige incidentie van de onderschei-
den ischemische eindpunten zijn logistische regressie-analyses uitgevoerd. Om zuivere
effectschattingen te verkrijgen zijn de deelnemers, waarbij ten tijde van de screening al
een hartlijden werd gesignaleerd, van de analyses uitgesloten. De uitsluitingscriteria
waren: angina pectoris zoals vastgesteld met de vragenlijst van Rose en ECG afwijkin-
gen die zeker of mogelijk op een doorgemaakt infarct wijzen, i.e. Minnesotacode
1.1.2.3., IV.1.2.3. ofVII.1.
Vanwege het eerste criterium zijn 147 deelnemers en vanwege het tweede criterium
309 deelnemers niet in de follow-up analyses opgenomen. Tabel 4 toont de dataset die
ten grondslag ligt aan de follow-up analyses.

Tabel 4. Dataset voor de follow-up analyse van ischemische hartziekten

coronaire aandoening tijdens screening
niet cardiale sterfte
fataal hartinfarct
niet fataal hartinfarct (mogelijk)
niet fataal hartinfarct (waarschijnlijk/zeker)
angina/bypass (zonder infarct)
geen coronair lijden tijdens follow-up
uitval

N

456
156
69
25
94
46

2251
268

3365

%

14
S
2
1
3
1

67
7

100

Behalve de uitsluiting van mannen met een coronair hartlijden tijdens scree-
ning zijn apart voor elke analyse van de vier onderscheiden vormen van IHZ 'concur-
rerende' follow-up eindpunten weggelaten. Voor de operaüonalisaües van de eindpun-
ten heeft dit de volgende gevolgen. Als non-cases zijn voor ieder ischemisch eindpunt
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steeds de 2251 mannen genomen die, met betrekking tot manifestaties van IHZ, ten
tijde van de screening 'gezond' waren en gedurende de 9'/4 jaar follow-up 'gezond'
bleven; als cases zijn respectievelijk 71 opgetreden 'soft events', 163 opgetreden 'hard
events', 69 opgetreden fatale infarcten en alle 234 manifestaties van ischemische hart-
ziekten genomen.

Bij de analyses zijn de expositie-variabelen lichamelijke inspanning in de
beroepsuitoefening en totale inspanning als continue variabelen, en lichamelijke inspan-
ning in woon-werk verkeer en in vrije tijd als categorische variabelen in het logistische
model opgenomen. De categorische variabelen zijn gedummificeerd waarbij als refe-
rentiecategorie telkens de groep met de meeste lichamelijke inspanning is genomen.
Dit vanwege de veronderstelling dat bij deze groep de incidentie van ischemische hart-
ziekten het laagst is.

De logistische regressie-analyses zijn apart voor de vier onderscheiden vormen
van lichamelijke inspanning uitgevoerd. Allereerst zijn met bivariate regressies de voor
leeftijd gecorrigeerde effecten van lichamelijke inspanning op de onderscheiden cardio-
vasculaire eindpunten vastgesteld. Vervolgens is met multivariate regressie nagegaan of
additionele correctie voor diastolische bloeddruk, cholesterolgehalte, Quetelet-index,
roken, burgerlijke staat, alcoholconsumptie en sociaal-economische status in andere
effectschattingen resulteerde. In de multivariate logistische regressies zijn de cardiovas-
culaire risicofactoren bloeddruk, cholesterolgehalte en Queteleündex steeds als conti-
nue variabelen en de overige (categorische) kenmerken steeds als dummy's gehanteerd.
Alle logistische regressie-analyses zijn uitgevoerd met de LR-procedure van het BMDP
pakket (Dixon, 1985).

7.3 RESULTATEN

In tabel 5 zijn de voor leeftijd gecorrigeerde relatieve risico's van de vier
onderscheiden vormen van lichamelijke inspanning op ischemische hartziekten opgeno-
men. Vijf effecten zijn statistisch significant (or=0,05 ; rechtseenzijdige toetsing).
Gecorrigeerd voor leeftijd geldt dat het risico op 'soft events' voor hen die niet fiet-
send en/of wandelend naar hun werk gaan twee maal zo groot is als voor hen die wel
fietsend en/of lopend naar het werk gaan. Voorts zijn bij de 'hard events' twee signifi-
cante effecten geconstateerd. Hoe geringer de inspanning in het beroep (gem. = 130,
s.d.=37) en hoe geringer de totale inspanning (gem.= 151, s.d.=43) des te groter is
de kans op een 'hard event'. Een minder zware lichamelijke inspanning van 10 activi-
teitseenheden per week gaat bij beide vormen gepaard met een 4%-verhoging van het
risico. De bijbehorende 90% betrouwbaarheidsintervallen (BI's) zijn 1,01-1,07 en
1,01-1,08. Ten aanzien van het eindpunt cardiale sterfte wordt er geen enkel signifi-
cant effect geconstateerd. Op het eindpunt alle vormen van IHZ blijkt zowel van de
inspanning in het woonwerk verkeer als van de totale inspanning een significant invers
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effect uit te gaan. Mannen die niet fietsend en/of lopend naar het werk gaan hebben
een 1,43 keer zo groot risico op alle vormen van IHZ dan hun actievere equivalenten
(BI: 1,05-1,95). Verder gaat een minder zware totale inspanning van 10 activiteitseen-
heden per week gepaard met een 4%-verhoging van het risico op alle vormen van IHZ
(BI: 1,01-1,07). Naast de bivariate regressies ('age-adjusted') zijn er ook multivariate
logistische regressies uitgevoerd waarbij gecorrigeerd werd voor relevante risicofacto-
ren. De resultaten van de multivariate analyses zijn vrijwel eender aan de zojuist be-
schreven bivariate resultaten. Zo blijken alle niet significante bivariate effecten na
multivariate analyse eveneens niet significant te zijn.

Tabel 5. De voor leeftijd gecorrigeerde relatieve risico's (RR's) en 90%- betrouwbaarheidsintervallen
(90% B.I.'s) van lichamelijke inspanning ten aanzien van ischemische hartziekten

Lichamelijke inspanning

Minder zware inspanning" in
het beroep van 10 activiteits-
eenheden

Noch fietsen noch loperr'

Vrije tijd"
- geen inspanning

- geringe inspanning

- matige inspanning

Minder zware totale inspan-
ning" van 10 activiteits-een-
heden

'Soft events'
RR
(90 * B.I.)

1.02
(0.96-1.08)

2.05
(1.10-3.82)

1.02
(0.51-2.01)

0.97
(0.56-1.67)

1.32
(0.77-2.25)

1.02
(0.97-1.09)

'Hard events'
RR
(90% B.I.)

1.04
(1.01-1.07)

1.25
(0.87-1.80)

1.12
(0.73-1.72)

0.95
(0.67-1.35)

0.92
(0.63-1.33)

1.04
(1.01-1.08)

Cardiale sterfte
RR (90% B.I.)

1.04
(0.98-1.11)

0.93
(0.56-1.54)

0.%
(0.32-1.88)

1.17
(0.70-1.95)

0.76
(0.42-1.38)

1.04
(0.98-1.10)

Alle vormen
IHZ RR (90%
BI)

1.03
(0.99-1.07)

1.43
(1.05-1.95)

1.10
(0.76-1.59)

0.96
(0.71-1.30)

1.03
(0.75-1.41)

1.04
(1.01-1.07)

1) = De relatieve risico's zijn zodanig berekend dat de ze de toe- of afname van het risico weergeven
voor een lagere inspanning van 10 activiteitseenheden per week

2) = De gehanteerde referentiecategorie is Fietsend dan wel lopend naar werk
3) = De gehanteerde referentiecategorie is veel inspanning in de vrije tijd

Met betrekking tot deze effecten wordt vanwege de grote overeenkomst verwe-
zen naar de bivariate punt- en intervalschattingen. De significante effecten worden wel
kort aan de orde gesteld. Zo is het relatieve risico (RR) van woon-werk verkeer op
'soft events' in de multivariate situatie 2,06 (BI: 1,10-3,84). Deze uitkomst is praktisch
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gelijk aan die in de bivariate situatie. De effecten van inspanning in beroep en totale
inspanning op 'hard events' zijn in de multivariate situatie iets groter: de relatieve
risico's zijn beide 1,05 (BI's: 1,01-1,09) bij een minder zware lichamelijke inspanning
van tien activiteitseenheden per week. Het in de bivariate situatie geconstateerde signi-
ficante effect van woon-werk verkeer op alle vormen van EHZ is feitelijk het enige dat
in de multivariate situatie niet in de pas blijft. Na correctie voor de andere risicofacto-
ren is het effect geslonken tot 1,34 (was 1,43). Hoewel de afname in absolute termen
minimaal is, is dit gecorrigeerde effect niet meer significant (BI: 0,98-1,84). Het (mul-
tivariate) effect van totale inspanning op alle vormen van IHZ (RR= 1,04; BI:
1,01-1,08) correspondeert daarentegen weer volledig met de bivariate bevinding.

Om iets te kunnen zeggen over het aandeel ischemische aandoeningen dat aan
de verminderde lichamelijke activiteit zou kunnen worden toegeschreven, zijn, voor
voornoemde significante situaties, populatie attributieve risicopercentages berekend.
Het populatie attributieve risicopercentage van de expositievariabele is het makkelijkst
met behulp van de relatieve risico's van een (beperkte) groepsindeling van deze varia-
bele te berekenen (KJeinbaum e.a. 1982). De multivariate analyses waarbij een inspan-
ningsindex is gehanteerd, zijn daarom nog eens herhaald met kwartielgroepindelingen
van de index. Als referentiegroep is daarbij steeds de groep met de hoogste lichamelij-
ke inspanning (4e kwartielgroep) genomen. Multivariate analyse op 'hard events'
leverde voor de Ie, 2e en 3e kwartielgroep van beroepsinspanning de volgende RR's
en 90% betrouwbaarheidintervallen: 1,45 (1,01-2,08), 1,38 (0,92-2,07) en 1,33
(0,88-1,99). Voor de kwartielgroepen van totale inspanning zijn de overeenkomstige
waarden 1,50 (1,02-2,20), 1,35 (0,91-2,02) en 1,32 (0,90-2,01). De populatie attribu-
tieve risicopercentages van beroepsinspanning en totale inspanning zijn respectievelijk
22 en 23%. Ten aanzien van het eindpunt alle vormen van IHZ zijn de waarden voor
totale inspanning 1,48 (1,07-2,04), 1,32 (0,95-1,84) en 1,20 (0,86-1,68). Het bijbeho-
rende populatie attributieve risico is 20%. Ten slotte bedraagt het populatie attributieve
risicopercentage van noch lopend noch fietsend naar het werk gaan op 'soft events'
46%.

7.4 DISCUSSIE

Uit de analyses kwam naar voren dat minder zware lichamelijke inspanning in
het beroep en minder zware totale inspanning gepaard gaan met een verhoogd risico op
een al dan niet fataal hartinfarct. Op de subset cardiale sterfte lijken overeenkomstige
effecten van toepassing te zijn. Voorts geldt voor de totale index dat minder zware
inspanning een verhoogd risico op alle vormen van IHZ tot gevolg heeft. Voor het
kenmerk lichamelijke inspanning in het beroep suggereren de analyseresultaten een
overeenkomstig effect. De effecten van inspanning in het beroep en de samenvattende
index verschillen in hun voorspellende betekenis slechts weinig van elkaar. Dit is
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vooral een gevolg van de grote samenhang tussen beide variabelen. In beginsel geldt
dat de effecten van inspanning in het beroep en de totale inspanning op de genoemde
vormen van ischemische hartziekten overeenstemmen met de in de inleiding aangehaal-
de studies.

Niet in overeenstemming met andere studies is de KRIS-bevinding dat lichame-
lijke inspanning in de vrije tijd geen samenhang vertoont met de onderscheiden vormen
van ischemische hartziekten. Hoewel deze studies veelal het sporten als belangrijkste
vrijetijdsactiveit eruit lichten (Lepper e.a. 1963, Paffenbarger e.a. 1978, Chave e.a.
1978) worden ook bij globalere operationalisaties van de vrijetijdsinspanning signifi-
cante effecten gevonden (Salonen e.a. 1982, Salonen e.a. 1988). Dat een dergelijke
significante inverse associatie niet door de KRIS-gegevens wordt bevestigd, heeft
mogelijk te maken met het gebruik van een minder valide meetinstrument. Bij de
bespreking van mogelijke meetfouten wordt hierop teruggekomen.

Opmerkelijk is de KRIS-bevinding dat mannen die noch fietsend noch lopend
naar hun werk gaan een 2,06 maal zo groot risico (BI : 1,10-3,84) op 'soft events'
hebben als mannen die zich fietsend en/of lopend naar hun werk begeven. Dit resultaat
staat enigszins op gespannen voet met het in de inleiding gesignaleerde gebrek aan
empirisch bewijs voor een inverse relatie van lichamelijke activiteit op angina pectoris.
Aan de andere kant moet worden aangetekend dat lichamelijke inspanning in het woon-
werk verkeer feitelijk een weinig gemaakt onderscheid is. Het zich per fiets verplaat-
sen is een typisch Nederlands gebruik. Deze activiteitencategorie is in andere landen
nauwelijks van toepassing en wordt daar dan ook niet specifiek gemeten. Het gesigna-
leerde effect moet wellicht als een typisch Nederlandse bevinding worden beschouwd.

Voorts bleek uit de analyses dat de voor leeftijd gecorrigeerde relatieve risi-
co's nauwelijks veranderen wanneer additioneel voor andere cardiovasculaire risicofac-
toren wordt gecorrigeerd. Dit betekent dat de gehanteerde risicofactoren geen 'con-
founders' zijn van de onderhavige beïnvloedingsrelatie. Dit resultaat komt overeen met
de bevindingen van elders (Salonen e.a. 1988, Leon e.a. 1987, Slattery e.a., 1989).
Om een indruk te krijgen van de relatieve bijdrage van lichamelijke inactiviteit aan
ischemische hartziekten werden populatie attributieve risicopercentages berekend. Zo
bedroeg het populatie attributieve risicopercentage van lage beroepsinspanning (de drie
laagste kwartielgroepen) op 'hard events' 22%. Dit betekent dat gedurende de
9 V£ -jarige follow-up bij constanthouding van alle overige risicofactoren bij 36 werken-
de mannen in de leeftijd van 45-59 jaar (22*163/100) een hartinfarct ten gevolge van
lage lichamelijke inspanning in het beroep voorkomen had kunnen worden. Wat betreft
de drie laagste kwartielgroepen van totale inspanning geldt dat 37 (23*163/100) hartin-
farcten en 46 ischemische hartziekten (alle vormen: 20*234/100) vermeden hadden
kunnen worden. Verder zouden, in geval zich alle mannen lopend en/of fietsend naar
hun werk hadden begeven, 33 'soft events' (46*71/100) mogelijk niet zijn opgetreden.
Deze aantallen wijzen op een substantiële bijdrage van lichamelijke inactiviteit aan de
omvang van ischemische hartziekten. Ter illustratie: het aandeel hartinfarcten dat
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voortkomt uit minder zware inspanning in het beroep en minder zware totale inspan-
ning is bijna de helft van het aandeel dat aan roken (53%) moet worden toegeschreven.

Bij de berekening van de populatie attributieve risicopercentages zijn de conti-
nue inspanningsvariabelen in kwartielgroepen ingedeeld. De daarbij vastgestelde rela-
tieve risico's bleken in volgorde van weinig inspanning naar veel inspanning alle te
dalen. Deze bevindingen bevestigen de door ons, in navolging van ondermeer Berlin
en Colditz (1990), veronderstelde omgekeerde 'dose response' relatie tussen lichamelij-
ke inspanning en ischemische hartziekten.

Het onderzoek naar de relatie tussen lichamelijke activiteit en ischemische
hartziekten staat en valt met de kwaliteit van de metingen van zowel de expositie- als
de doelvariabele. De doorslaggevende rol van de meetvaliditeit vindt zijn oorsprong in
de empirisch zwakke samenhang tussen beide kenmerken. Misclassificatie van de
cardiale eindpunten en misclassificatie in de onderscheiden vormen van lichamelijke
inspanning leiden dan al snel tot betekenisvolle vertekening in de effectschatting. Bij de
validiteit van de KRIS-metingen moeten een aantal kanttekeningen worden geplaatst.
Een belangrijke tekortkoming van de KRIS-studie is dat van de overleden personen,
behoudens de screening-gegevens, alleen de doodsoorzaken bekend zijn. Dit betekent
dat onbekend is wie na screening en voorafgaand aan zijn dood, angina pectoris of een
met-fataal infarct heeft gehad, of een bypass operatie heeft ondergaan. Met andere
woorden ten aanzien van de eindpunten 'soft events', 'hard events' en alle vormen van
IHZ heeft zich wellicht enige misclassificatie voorgedaan. Daar de 'fout negatieven'
waarschijnlijk onafhankelijk van de expositievariabelen zijn voortgekomen is er moge-
lijk sprake van onderschatting van de betrokken relatieve risico's.

Ten aanzien van het eindpunt 'soft events' en dus ook ten aanzien van alle
vormen van IHZ is naast non-differentiële misclassificatie ook differentiële misclassifi-
catie opgetreden. Angina pectoris wordt immers veelal pas opgemerkt als de betrokken
persoon een verhoogde lichamelijke inspanning levert. Pas dan treden hartklachten op
en wordt een arts geconsulteerd. Voor de 9'/4-jarige KRIS follow-up betekent dit dat de
incidenüe van angina pectoris bij personen met verminderde lichamelijke activiteit kan
worden onderschat. Dit heeft tevens tot gevolg dat de bijbehorende relatieve risico's
onderschattingen kunnen zijn. Bijgevolg kan worden geconstateerd dat met betrekking
tot 'soft events' en alle vormen van IHZ sprake kan zijn van een op twee manieren
veroorzaakte onderschatting van het relatieve risico.

Een ander nadeel van de KRIS-studie is dat er geen herhaalde metingen heb-
ben plaatsgevonden. Dit betekent dat in de tijd geen veranderingen in lichamelijke
inspanning kunnen worden waargenomen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de lichamelijke
inspanning ten tijde van screening (1972-1974) gedurende 9'A jaar follow-up niet aan
veranderingen onderhevig is. Het ligt bijvoorbeeld voor de hand dat de oudere werken-
de mannen die tijdens de follow-up met pensioen gaan uiteindelijk aanzienlijk minder
lichamelijke inspanning verrichten dan ten tijde van hun actieve beroepsuitoefening.
Dit wellicht in tegenstelling tot de jongere mannen die gedurende de follow-up hun
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beroep blijven uitoefenen. Ook kan men zich afvragen of de lichamelijke inspanning
ten tijde van screening voldoende indicatief is voor de in voorgaande perioden verrich-
te activiteiten. Een niet denkbeeldig gevaar is dat de lichamelijke inspanning mogelijk
de resultante is van een in de voorafgaande periode door de gezondheid geïndiceerd
selectieproces. Met andere woorden niet de lichamelijke inspanning bepaalt de gezond-
heid maar de gezondheid is bepalend voor de mate van lichamelijke activiteit. Proble-
matisch van de zojuist geschetste potentiële knelpunten is dat nauwelijks te zeggen valt
op welke wijze en in welke mate ze van invloed zijn op de uiteindelijke effectschatting.
Samenvattend kan worden gesteld dat het niet meten van verandering gedurende de
follow-up een beperking is. Het gevaar van een mogelijke causale tegenstrijdigheid
daarentegen wordt wellicht enigszins afgezwakt doordat in de logistische regressie-ana-
lyses al diegenen zijn uitgesloten die ten tijde van de screening aan een hartkwaal
leden.

Een bijkomend probleem met betrekking tot de meting van lichamelijke in-
spanning is het ontbreken van een gouden standaard voor deze factor. Er bestaan geen
gevalideerde vragenlijsten voor de meting van totale lichamelijke inspanning of van
lichamelijke inspanning op het werk en in de vrije tijd. Het wekt dan ook geen verba-
zing dat ten aanzien van eenzelfde type lichamelijke inspanning andere meetinstrumen-
ten andere onderzoeksresultaten opleveren. De met resultaten uit andere studies, diver-
gerende KRIS-bevinding dat lichamelijke inspanning in de vrije tijd geen predictieve
waarde heeft op de vier onderscheiden vormen ischemische aandoeningen, is mogelijk
toe te schrijven aan het gebruik van een ander, wellicht minder valide, meetinstrument.
Het lijkt derhalve zinvol deze bevinding terug te koppelen aan de inhoudelijke reik-
wijdte van de vragen die aan het gebruikte meetinstrument ten grondslag liggen. Dit
laat zien dat de meting van lichamelijke inspanning in de vrije tijd volledig gebaseerd
is op het aantal uren dat men wandelt en op het aantal uren dat men matige of zware
activiteit verricht. Deze door de samensteller van de vragenlijst (Reiff e.a. 1964) niet
beargumenteerde dichotomie is enigszins bevreemdend. Waarom wordt wandelen wel
apart genoemd en lichamelijk intensievere verrichtingen zoals sporten en klussen niet?
Was wandelen in Anglo-saksische landen aanvang jaren zestig misschien de meest
bedreven vrijetijdsinspanning? Begin jaren negentig zijn deze vragen moeilijk te beant-
woorden. Wat wel duidelijk naar voren komt is dat met uitzondering van het wandelen
alle vrijetijdsactiviteiten in de vragen naar matige of zware activiteiten ('s winters en 's
zomers) zijn opgenomen. Besloten is daarom om met een samenvoeging van beide
items, post-hoc, aparte analyses uit te voeren. Multivariate logistische regressie-analyse
openbaarde dat zij die 's winters en 's zomers geen matige of zware activiteiten ver-
richten een 1,58 maal zo groot cardiaal sterfterisico hebben dan zij die per week 1 uur
of meer dergelijke activiteiten verrichten (BI: 1,03-2,98). Ten aanzien van de andere
eindpunten werden er geen significante effecten waargenomen. Deze resultaten sugge-
reren dat ook in Nederland de vrijetijdsinspanning gepaard gaat met een verlaagd risico
op ischemische hartziekten.
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Samenvattend geldt dat de KRIS-studie een aantal harde en een aantal minder
harde 'bewijzen' levert voor de inverse relatie tussen lichamelijke inspanning en ische-
mische hartziekten. Bij de validiteit van de metingen van lichamelijke inspanning kun-
nen evenwel vraagtekens worden geplaatst. Verder heeft de KRIS-studie als nadeel dat
de resultaten gebaseerd zijn op gegevens uit de jaren zeventig voor een specifieke
leeftijdsgroep van mannelijke inwoners van Rotterdam. Ondanks deze beperkingen
moet worden opgemerkt dat de resultaten in hoge mate aansluiten bij het bestaande
epidemiologische kennisniveau. Deze convergentie maakt het waarschijnlijk dat ook op
de huidige (gehele) Nederlandse bevolking een dergelijke inverse relatie van toepassing
is. De berekende populatie attributieve risicopercentages suggereren dat van beleidswe-
ge meer aandacht zou moeten uitgaan naar maatregelen om de lichamelijke inspanning
te bevorderen. Zo is het verhoogde risico dat voortkomt uit lage lichamelijke inspan-
ning in het beroep feitelijk een pleidooi voor het opzetten van campagnes die gericht
zijn op het stimuleren van beweging op de werkplek. Bevordering van het fietsen en
het lopen in het woon-werk verkeer zou een volgend punt op de beleidsagenda kunnen
zijn.

7.5 ABSTRACT

The incidence and potential risk factors of ischemic heart disease were asses-
sed in 3365 Rotterdam males, aged 45-59 years, participating in the Dutch part of the
Kaunas Rotterdam Intervention Study (KRIS). Starting from the period between 1972
and 1974 the males were followed for approximately 9V£ years. This paper reports
about the association between physical activity and ischemic heart diseases (THD) as
observed in the KRIS follow-up study. Physical activity is measured in four ways:
activity in occupation (index), activity in leisure time (none, little, moderate, much),
going to work by bicycle and/or on foot (no, yes) and total activity (index). Less hea-
vier occupational and total physical activity of 10 index-values both correspond to a
5% higher risk of a non-fatal or fatal myocardial infarction. For both indexes the 90%
confidence interval (CI) lies between 1.01 and 1.09. Less heavier total physical activity
of 10 index-values also corresponds to a 4% higher risk of all ischemic events (90%
CI: 1.01-1.08). Furthermore not going to work by bicycle and/or on foot is significant-
ly related to a higher risk of angina pectoris or bypass operations (RR=2.06; 90% CI:
1.10-3.84). All the mentioned effects are adjusted for relevant cardiovascular riskfac-
tors. The KRIS-results support the notion of an inverse relation between physical
activity and ischemic heart diseases.
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NOTEN IN DE TEKST . - »

1) Voorbeeld.
De berekening van de acüviteitseenheden per week van iemand die per dag 6
uren staand werk en 2 uren tilwerk verricht, in het kader van het woon-werk
verkeer 20 minuten fietst en alleen 's zomers 3 uren per week matige of zware
activiteiten verricht (zie tevens conversieschema, tabel 2) : tijdseenheid con-
versie activiteitswaarde eenheid
- inspanning in beroep

staand werk 6 * 5 * 3 = 9 0
tilwerk 2 * 5 * 5 = 5 0

- inspanning in woon-werk
verkeer 20 * 5/60 * 4 = 6,7

- inspanning in vrije tijd
3 * 1 / 2 * 5 = 7,5

Wekelijks totaal van acüviteitseenheden = 154,7
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HOOFDSTUK 8
Nabeschouwing

8.1 INLEIDING /

In deze studie is verslag gedaan van het prospectieve KRIS-onderzoek naar de
effecten van psycho-sociale kenmerken op ischemische hart- en vaatziekten (IHZ) en
diverse oorzaken van sterfte in Nederland. Het accent ligt daarbij vooral op de relaties
met IHZ. Prospectief onderzoek over deze thematiek heeft in Nederland tot dusver
slechts op beperkte schaal plaatsgevonden. De KRIS-bevindingen vormen derhalve een
belangrijke aanvulling op het bestaande epidemiologische kennisniveau over oorzaken
van IHZ in Nederland. In deze nabeschouwing worden de voornaamste bevindingen
beknopt weergegeven. Ook wordt ingegaan op de onderlinge vergelijkbaarheid van de
diverse effecten.

8.2 VOORNAAMSTE KRIS-BEVINDINGEN

In hoofdstuk 1 zijn de resultaten beschreven van een verkennende studie naar
de relaties tussen sociaal-economische status enerzijds en opvattingen over gezondheid,
cardiovasculaire risicofactoren, IHZ en sterftekansen anderzijds. De sociaal-economi-
sche status (SES) is weergegeven door beroep, opleiding, wijk waarin men woont en
een samengestelde index, waarin naast deze drie kenmerken ook het vroegere beroep
en het beroep van de vader is opgenomen. Tussen SES-groepen blijken verschillen te
bestaan met betrekking tot een aantal algemene opvattingen over ziekte en ten aanzien
van riskante levensgewoonten. Deze verschillen wijzen alle in de richting van een voor
de gezondheid nadelige situatie voor lagere SES-groepen. SES blijkt voorts weinig
samenhang te vertonen met de cardiovasculaire risicofactoren: diastolische bloeddruk,
cholesterolgehalte en Quetelet-index. Wel zijn er samenhangen waargenomen tussen
SES en roken en alcoholconsumptie. Roken en geheelonthouding komen meer voor in
de lagere strata en matig alcoholgebruik is meer prevalent in de hogere strata. Van
roken en in mindere mate geheelonthouding is bekend dat ze op onafhankelijke wijze
het risico op IHZ verhogen (zie daarvoor tevens de hoofdstukken 3 en 4). Uitgaande
van de wellicht reële veronderstelling dat SES in de causale keten aan beide gedrags-
vormen vooraf gaat, kan worden geconcludeerd dat SES op indirecte wijze, namelijk
via voornoemde gedragsvormen, oorzakelijk gerelateerd is aan IHZ. Multivariate
analyses lieten evenwel zien dat van SES geen onafhankelijk effect uitgaat op IHZ.
SES weergegeven door de indicator SES-wijk bleek in de multivariate situatie wel
gerelateerd te zijn aan sterfte ten gevolge van kanker en sterfte ten gevolge van alle
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doodsoorzaken. Mannen uit de hoogste SES-wijk hebben minder kans op beide vormen
van sterfte. Verder bleek ook het beroepsniveau samen te hangen met totale sterfte.
Mannen in het hoogste beroepsniveau hebben een kleinere kans op sterfte dan mannen
in de lagere niveau's.

Bij de bevindingen over SES-wijk en beroep moet evenwel een kritische kant-
tekening worden geplaatst. Zo zijn in de analyses de waarden van het kenmerk SES-
wijk telkens toegekend aan de afzonderlijke onderzoekspersonen die in de desbetreffen-
de wijk woonachtig zijn. Hierbij is impliciet ervan uitgegaan dat de factor SES-wijk als
een zuiver contextueel kenmerk is te beschouwen. Deze gedachtengang is evenwel
alleen dan volledig juist als de (individuele) kenmerken, waarop de indeling in SES-
wijken is gebaseerd, over iedere wijk gelijkelijk verdeeld zijn (homogeniteit van de
wijken). Hoewel dit niet kon worden angetrokken, lijkt het waarschijnlijk dat in de
onderscheiden wijken slechts tot op zekere hoogte sprake is van een dergelijke homo-
geniteit. Dit betekent dat de gevonden associaties met SES-wijk feitelijk gezien moeten
worden als samenhangen met een mengeling van deels contextuele en deels individuele
SES-componenten.

Ook in de vastgestelde relaties tussen beroep en de onderscheiden follow-up
eindpunten kan enige onzuiverheid zijn ingeslopen. Het lijkt aannemelijk dat voor een
deel van de respondenten het beroep, zoals ten tijde van screening is vastgesteld, gedu-
rende de follow-up veranderd is. Het effect van dergelijke veranderingen op de gevon-
den relatieve risico's kon evenwel niet worden vastgelegd omdat er gedurende de
follow-up geen herhalingsmeüngen hebben plaatsgevonden.

In hoofdstuk 2 wordt het effect van burgerlijke staat op cardiale sterfte en
totale sterfte beschreven. Alleenstaande mannen en weduwnaars hebben in vergelijking
tot gehuwde mannen een verhoogde kans op cardiale sterfte. Voor totale sterfte geldt
dat alleen alleenstaande mannen een verhoogd risico hebben. De resultaten kunnen in
het kader van een sociale netwerktheorie worden verklaard. Overeenkomstig deze
theorie hebben personen met gebrek aan sociale steun ofwel personen die niet zijn
ingebed in een hecht verband van sociale relaties verhoogde gezondheidsrisico's. Deze
komen voort uit de beperkte communicatiemogelijkheden. In geval van problemen kan
dit overmatige stress-ophoping tot gevolg hebben hetgeen op haar beurt weer tot aller-
hande gezondheidsproblemen kan leiden. Hoewel een eventueel gebrek aan sociale
steun alleen gemeten is met burgerlijke staat, zij benadrukt dat dit kenmerk als een
belangrijke component van het sociale netwerk is te beschouwen. Belangrijk, omdat
burgerlijke staat uitdrukking geeft aan de aan- of afwezigheid van primaire sociale
relaties. Je zou kunnen zeggen dat op gehuwde mannen het aloude gezegde 'gedeelde
smart is halve smart' van toepassing is. Gehuwde mannen kunnen vaker uiting geven
aan hun problemen dan alleenstaanden. Overeenkomstig de theorie gaat dit gepaard
met minder stress en daarom met minder gezondheidsproblemen.

In hoofdstuk 3 zijn de schadelijke effecten beschreven van roken op ernstige
ischemische hartziekten (fatale en niet-fatale myocardinfarcten), sterfte ten gevolge van
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kanker aan de luchtwegen en totale sterfte. Roken blijkt een onafhankelijke predictor
voor alle drie onderscheiden eindpunten te zijn. De rokers van tien of meer sigaretten
hebben ruim zeven maal meer kans op sterfte ten gevolge van kanker aan de luchtwe-
gen en twee maal meer kans op ernstige IHZ. Hoewel niet significant, zijn voor de
overige onderscheiden groepen rokers de risico's eveneens verhoogd. Dit geldt voor
achtereenvolgens voormalige rokers, pijp- of sigarenrokers en personen die 1-9 sigaret-
ten per dag roken. De non-significantie wordt toegeschreven aan de -zeker in vergelij-
king met elders uitgevoerde epidemiologische studies op dit terrein- relatief kleine
aantallen onderzoekspersonen. Desalniettemin komt uit de resultaten duidelijk naar
voren dat voorkomen moet worden dat mensen ooit met roken beginnen. Immers ook
na het stoppen blijft het risico op ischemische hartziekten, sterfte ten gevolge van
kanker aan de luchtwegen en totale sterfte langdurig verhoogd.

De relaties tussen alcoholconsumptie en IHZ en totale sterfte vormen het
onderwerp van studie in hoofdstuk 4. IHZ is daarbij onderscheiden in cardiale sterfte
en ernstige ischemische aandoeningen (fatale en niet fatale hartinfarcten). Internationaal
onderzoek heeft uitgewezen dat alcoholgebruik U-vormig gerelateerd is aan beide
eindpunten. Matig drinken gaat, in tegenstelling tot nooit drinken en excessief drinken,
gepaard met een lager risico op sterfte en IHZ. Deze U-vormige relatie wordt door de
KRIS-gegevens niet bevestigd. Wel suggereren de resultaten dat in vergelijking met de
nooit drinkers de matige en zware drinkers een lager risico op IHZ en totale sterfte
hebben. Dit zou betekenen dat van alcoholconsumptie ongeacht de drinkfrequentie en
-hoeveelheid een in cardiovasculair opzicht beschermend effect uitgaat. Hierbij moet
wel worden aangetekend dat het niet onwaarschijnlijk is dat de nooit- drinkers een, op
grond van een bepaalde medische of psycho-sociale karakteristiek, uitzonderlijke groep
vormen. Vanwege het ontbreken van relevante gegevens kon deze optie niet worden
onderzocht. Een volgende beperking van de alcoholstudie betreft de verouderde, globa-
le meting van alcoholconsumptie. In de KRIS zijn weliswaar allerhande vragen naar
alcoholgebruik gesteld, maar is verzuimd naar de exacte hoeveelheid te vragen. Repli-
caües van en vergelijkingen met de in het epidemiologisch onderzoek zo gebruikelijke
intervalmaten van alcoholconsumptie (bijvoorbeeld het wekelijkse gemiddelde van het
aantal genuttigde glazen alcoholhoudende drank) konden derhalve niet worden doorge-
voerd. Een verder beperkend punt is dat in de follow-up geen herhalingsmetingen van
alcoholconsumptie hebben plaatsgevonden. Met eventueel opgetreden veranderingen in
het drinkgedrag kon zodoende geen rekening worden gehouden.

In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de vraag of stress, gemeten door de 'Reeder
stress scale', een onafhankelijke oorzaak is van cardiale sterfte, cardiale morbiditeit
(niet-fatale myocardinfarcten) en totale sterfte. De stress-schaal blijkt op geen van deze
eindpunten een predictieve waarde te hebben. Psychometrische overwegingen wijzen
evenwel uit dat de 'Reeder stress scale' geen valide stress-meting geeft. De schaal
geeft veelmeer uitdrukking aan een vage, algemene geneigdheid tot klagen en moet
daarom worden beschouwd als een meting van neurobcisme. De 'Reeder stress scale'
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omvat zeven items waarvan er één verwijst naar ongewone vermoeidheid. Dit item
'aan het eind van de dag ben ik lichamelijk en geestelijk volledig uitgeput' is in afzon-
derlijke analyses aan cardiale mortaliteit en morbiditeit gerelateerd. Hoewel het hier
een a posteriori benadering betreft, tonen de resultaten dat gedurende de eerste dertig
maanden van de follow-up gevoelens van uitputting sterk voorspellend zijn voor car-
diale sterfte. Met cardiale morbiditeit blijkt er geen verband te zijn.

In hoofstuk 6 wordt beschreven hoe familiale belasting met ischemische aan-
doeningen bij naaste familieleden van invloed is op het ontstaan van IHZ. Mannen die
zijn belast door de aanwezigheid van een myocardinfarct bij naaste familieleden hebben
een hogere bloeddruk, een hoger cholesterolgehalte en een verhoogde kans op diverse
vormen van IHZ. Op mannen die zijn belast door de aanwezigheid van een hersenbloe-
ding bij naaste familieleden is deels hetzelfde van toepassing. In beide gevallen geldt
dat mannen die zowel via een der ouders als via een der broers of zussen zijn belast,
het grootste risico op IHZ hebben. Het risico op IHZ is kleiner als de belasting alleen
via broers of zussen verloopt. Mannen met alleen een parentale voorgeschiedenis
hebben daarentegen nauwelijks een verhoogd risico. Elders uitgevoerd onderzoek heeft
aangetoond dat parentale belasting met een myocardinfarct vooral een voorspellende
waarde heeft als het infarct bij een of beide ouders voor het vijftigste levensjaar heeft
plaatsgevonden. Dit kon niet worden nagetrokken daar in de KRIS-studie geen gege-
vens over de bijbehorende leeftijd zijn opgenomen.

In hoofdstuk 7 staat de onderzoeksvraag centraal of lichamelijke inspanning
een protectieve werking heeft op IHZ. Lichamelijke inspanning is daarbij onderschei-
den in respectievelijk beroepsinspanning, inspanning in het woon-werk verkeer, inspan-
ning in de vrije tijd en totale inspanning. Lichamelijke inspanning in het beroep en
totale inspanning blijken op onafhankelijke wijze gerelateerd te zijn aan diverse vor-
men van IHZ. Daarbij is sprake van een omgekeerde 'dose-response' relatie: hoe
hoger de inspanning, des te kleiner het risico op IHZ. Verder geldt dat lichamelijke
inspanning in het woon-werk verkeer, gemeten als lopend en/of fietsend naar het werk
gaan, gepaard gaat met een verlaagd risico op angina pectoris en/of 'bypass'-operaties.
Daar het zich per fiets verplaatsen een typisch Nederlands gebruik is, moet dit effect
grotendeels als een typisch Nederlandse bevinding worden beschouwd.

8.3 PSYCHOSOCIALE EN SOMATISCHE EFFECTEN
ONDERLING VERGELEKEN

De effecten van de psycho-sociale en 'somatische' kenmerken zijn in het voor-
gaande telkenmale beschreven in termen van relatieve risico's. Deze voor 'confoun-
ding' gecorrigeerde ratio's van incidentie zijn niet exact bepaald maar benaderd door
ofwel 'odds'-ratio's (met logistische regressie) ofwel 'hazard rate'-ratio's (met Cox'-re-
gressie). Het relatieve risico is te beschouwen als een indicatie voor de sterkte van het
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desbetreffende psycho-sociale of somatische effect op ischemische hartziekten. Een
nadeel van deze maat is dat deze op generlei wijze rekening houdt met het aantal
geëxponeerden in de desbetreffende expositiecategorie(ën). Voor een bepaalde risi-
co-expositie kan dan wel een groot relatief risico worden waargenomen maar als
slechts een klein aantal personen aan deze schadelijke factor is blootgesteld, is de
omvang van het desbetreffende gezondheidsprobleem relatief marginaal. Ter illustratie:
het relatieve risico op longkanker van degenen die op hun werk aan asbeststof zijn
blootgesteld is aanzienlijk groter dan dat van zware rokers. Omdat evenwel het aantal
rokers in een samenleving vele malen groter is dan het aantal personen dat op het werk
aan asbeststof is blootgesteld, is de omvang van het gezondheidsprobleem voortkomend
uit roken groter dan dat uit asbest-expositie.

Een epidemiologische effectmaat die rekening houdt met zowel de sterkte van
het effect als het aantal geëxponeerden is het populatie attributieve risicopercentage
(Cole en MacMahon 1971), ook wel genoemd attributief risico (Levin 1953) of etiolo-
gische fractie'^ (Miettinen 1974, Kleinbaum 1985). De etiologische fractie geeft uit-
drukking aan het percentage ziektegevallen dat niet zou zijn opgetreden als de desbe-
treffende risicofactor in de populatie niet van toepassing zou zijn. Zij toont dus feitelijk
de verwachte proportie ziektereductie in geval van een optimale preventie. Optimaal
staat hier voor een volledige verschuiving van de verdeling naar de laagste risicocate-
gorie (doorgaans de referentiecategorie) van de desbetreffende risicofactor. Berekening
van de etiologische fracties van alle relevante risicofactoren levert inzicht in de relatie-
ve bijdrage van elke factor in het voorkomen van toekomstige ziekten. Vanwege de
onderlinge vergelijkbaarheid spelen de attributieve risicopercentages een belangrijke rol
in de opzet en evaluatie van preventieve gezondheidsprogramma's. Een attributief
risicopercentage kan alleen worden berekend als er sprake is van een positieve relatie
tussen de expositie- en de eindpuntvariabele (hoe groter de expositie des te groter het
risico). Is er evenwel sprake van een negatieve of protectieve relatie (hoe groter de
expositie des te kleiner het risico) dan kan een analoge maat, de zogenoemde preven-
tieve fractie^ (Miettinen, 1974), worden gebruikt. Op haar beurt verwijst de preventie-
ve fractie naar de proportie nieuwe 'cases' die zouden zijn opgetreden als de expositie
niet had plaatsgevonden.

Waar bij de hantering en interpretatie van attributieve risicopercentages (en
preventieve fracties) rekening mee moet worden gehouden, is dat de som van de rela-
tieve bijdragen van diverse van toepassing zijnde risicofactoren niet aan een bepaalde
bovengrens gebonden is. Het totaal van attributieve risicopercentages behorende tot
meer risicofactoren overschrijdt doorgaans de 100% en is feitelijk oneindig. Rothman
(1986) schrijft dit toe aan de veelvoud van causale mechanismen waarmee een risico-
factor in samenwerking met andere, voor het merendeel onbekende, causale componen-
ten een bepaalde ziekte kan voortbrengen.

In tabel 8.1 staan voor diverse ischemische eindpunten de diverse etiologische
en preventieve fracties weergegeven. Conform Appels e.a. (1987) zijn de ischemische
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hartziekten daarbij onderscheiden in 'soft events' (angina pectoris en 'bypass'-opera-
n'es) en 'hard events' (niet fatale en fatale myocardinfarcten). Ook zijn cardiale sterfte
(fatale myocardinfarcten) en alle vormen van IHZ ('soft events' en 'hard events' sa-
mengenomen) als aparte eindpunten onderscheiden. De berekeningen zijn gebaseerd op
de gecorrigeerde relatieve risico's zoals verkregen met multipele logistische regres-
sie-analyses. In deze analyses zijn de 'somatische' risicofactoren diastolische bloed-
druk, cholesterolgehalte, leeftijd en Quetelet-index in kwartielgroepen ingedeeld. Van
de psychosociale kenmerken is steeds hetzelfde groepenonderscheid aangehouden als in
voorgaande hoofdstukken. Van de psycho-sociale kenmerken met verschillende operati-
onalisaties is alleen van indicatoren die minimaal aan één ischemisch eindpunt (signifi-
cant) zijn gerelateerd, informatie opgenomen. Verder zijn van de kenmerken sociaal-
economische status en lichamelijke inspanning, die protectief zijn gerelateerd aan IHZ,
geen preventieve maar etiologische fracties berekend. Dit is gedaan omdat voor deze
kenmerken in respectievelijk de hoofdstukken 1 en 7 de relaties met IHZ gespiegeld
zijn weergegeven. De groep met de hoogste score (de laagste risicogroep) is in deze
hoofdstukken als referentiecategorie genomen. Van het kenmerk alcoholconsumptie
zijn wel preventieve fracties berekend. Dit in overeenstemming met de beschrijving
van de negatieve relatie tussen alcoholconsumptie en IHZ in hoofdstuk 4. Bij de hier-
onder volgende globale vergelijking van de etiologische en preventieve fracties is het
criterium van statistische significantie enigszins op de achtergrond gehouden. Dit om-
dat bepaalde bevindingen, ook al zijn ze statistisch minder hard, beleidsmatige relevan-
tie kunnen hebben. Te denken valt daarbij vooral aan die niet-significante kenmerken
waarvan voor alle onderscheiden ischemische eindpunten telkenmale relatief grote EF's
en PF's zijn waargenomen. Verondersteld wordt dat de 'non-significantie' van deze
kenmerken voor een belangrijk deel een gevolg is van te kleine aantallen steekproef-
personen.

Tabel 8.1 laat zien dat de omvang van 'hard events' voor het merendeel moet
worden toegeschreven aan roken, verhoogd cholesterolgehalte en verhoogde diastoli-
sche bloeddruk. De relatief grootste bijdrage is afkomstig van het roken (EF=53,4%).
Daarnaast leveren ook lichamelijke inactiviteit in het beroep en totale lichamelijke
inactiviteit een niet onaanzienlijke bijdrage (EF's van respectievelijk 22,1% en 20,1%).
Verder lijkt van het (ooit) nuttigen van alcoholhoudende drank (de afzonderlijke cate-
gorieën voormalige drinkers t/m drinkers van grote hoeveelheden) een forse preventie-
ve werking uit te gaan. Als niemand ooit alcoholhoudende drank tot zich had genomen,
zouden 46,4% meer 'hard events' zijn opgetreden. De bijdragen van Queteletindex,
familiale belasting, lichamelijke inactiviteit in het woon-werk verkeer, geestelijk en
lichamelijk uitgeput zijn aan het einde van de dag en Queteletindex zijn alle van min-
der belang.
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Tabel 8.1 Etiologische fracties KRIS-risicofactoren ka.», ischemische hartziekten

diastolische bloeddruk
(ref.gr.:laagste kwartielgr.)

cholesterolgehalte . ,.
(ref.gr.:laagste kwartielgr.)

leeftijd (ref.gr.:laagste kwartielgr.)

quetelet-index (ref.gr.:laagste kwartielgr.)

burgerlijke staat
(ref.gr. igehuwde mannen)

roken (ref.gr. :nooit rokers)

sociaal-economische status
(ref.gr.:hoge SES-wijk)

geestelijk en lichamelijk uitgeput aan het eind van de dag
(ref.gr.:personen die zeggen dat deze toestand hen hele-
maal niet beschrijft)

familiale beslasting door
-myocardinfarct
(ref.gr.:onbelaste mannen)

-plotselinge dood
(ref.gr. :onbelaste mannen)

lichamelijke inspanning
-lichamelijke inspanning in beroep
(ref.gr.:hoogste kwartielgr.)

-lichamelijke inspanning in woon-werk
verkeer
(ref.gr.: lopen en/of fietsend naar werk)

-totale lichamelijke inspanning
(ref.gr.:hoogste kwartielgr.)

alcoholconsumptie (ref.gr. :nooit drinkers)

'hard
events'

30.6

45.5

24.0

(18.8)

(15)

53.4

(±0.0)

(13.1)

12.4

8.3

22.1

(16.7)

20.1

(46.4)

cardiale
sterfte

25.5

21.5

12.0

(28.4)

9.0

(13.4)

(32.1)

58.1*>

8.5

(6.4)

(20.0)

(±0.0)

(23.4)

(15.9)

'soft
events'

(0.1)"

18.3

35.4

(0.6)

(±0.0)

(28.9)

(1.9)

(29.5)

17.4

(13.3)

(14.2)

46.3

(15.0)

(38.9)

alle vor-
men

22.8

38.0

28.6

(13.5)

(0.5)

47.2

(3.8)

(18.1)

14.6

8.2

(17.7)

(25.6)

19.8

(43.8)

1) = etiologische of preventieve fracties betrekking hebbende op niet significante relatieve risico's zijn
tussen haakjes weergegeven.

2) = de hier berekende etiologische fractie heeft alleen betrekking op de eerste dertig maanden van de
follow-up

De omvang van de cardiale sterfte moet blijkens tabel 8.1 voor een belangrijk
deel worden toegeschreven aan de 'somatische' risicofactoren diastolische bloeddruk en
cholesterolgehalte (EF's zijn respectievelijk 25,5% en 21,5%). Als alleen de eerste 30
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maanden van de follow-up in ogenschouw worden genomen, dan is de grootste bijdra-
ge afkomstig van het kenmerk geestelijk en lichamelijk uitgeput zijn aan het einde van
de dag (EF=58,1%). Wordt evenwel de gehele follow-up periode van 9V£ jaar bezien,
dan slinkt deze EF tot 12,9%. In belangrijke mate bepalend voor cardiale sterfte zijn
verder de kenmerken lichamelijke inactiviteit in het beroep (EF=20%) en totale licha-
melijke inactiviteit (EF=23,4%). Roken levert daarentegen slechts een marginale bij-
drage aan de omvang van cardiale sterfte (EF=13,4%). Voor burgerlijke staat en fa-
miliale belasting geldt hetzelfde. De gevonden hoge bijdragen van (lagere) sociaal-eco-
nomische status en (hogere) Queteletindex (EF's respectievelijk 32,1% en 28,4%)
worden vanwege hun eenmalige karakter als toevallige bevindingen beschouwd.

Belangrijke bijdragen aan het ontstaan van 'soft events' zijn afkomstig van de
kenmerken lichamelijke inactiviteit in het woon-werk verkeer (EF=46,3%), roken
(EF=28,9%) en cholesterolgehalte (EF=18,3%). Ook de alcoholconsumptie lijkt in
belangrijke mate bepalend te zijn. Het percentage 'soft events' dat vóórkomen had kun-
nen worden als iedereen alcoholhoudende drank zou nuttigen bedraagt 38,9%. De
resterende eüologische fracties lijken minder beduidend. Ofwel de bijdrage is gering
ofwel is er sprake van een toevallige bevinding.

Van alle relatieve bijdragen die in tabel 8.1 zijn weergegeven, spreken de
cijfers ten aanzien van het eindpunt alle vormen van IHZ wellicht de meest klare taal.
De tabel laat zien dat vooral roken (EF=47,2%), cholesterolgehalte (EF=38%) en
diastolische bloeddruk (EF=22,8%) bijdragen aan alle vormen van IHZ. Verder zijn
substantiële bijdragen afkomstig van de onderscheiden vormen van lichamelijke inspan-
ning (variërend van ongeveer 18 tot 26%) en van alcoholconsumptie. De hoge preven-
tieve fractie van alcoholconsumptie (43,8%) geeft aan dat van het (ooit) drinken van
alcoholhoudende drank een forse preventieve werking lijkt uit te gaan. De overige
kenmerken spelen nauwelijks een rol in het ontstaan van alle vormen van IHZ.

Samenvattend kan gesteld worden dat van de onderzochte kenmerken vooral
roken en cholesterolgehalte en in iets mindere mate diastolische bloeddruk, lichamelij-
ke inactiviteit en geheelonthouding een belangrijke bijdrage leveren aan de omvang van
ischemische hartziekten. Verder is er sprake van een belangrijke korte termijn bijdrage
van geestelijk en lichamelijk uitgeput zijn aan het einde van de dag aan cardiale sterfte.
De bijdragen van Quetelet-index, familiale belasting, sociaal-economische status en
burgerlijke staat zijn ofwel toevallig ofwel te klein om een rol van betekenis te spelen.

De hier gepresenteerde resultaten geven aan dat in de bestrijding van ischemi-
sche hartziekten vooral rendement te verwachten is van beleidsmaatregelen die zich
richten op het beperken van roken en het bevorderen van lichamelijke inspanning.
Geen van de onderzochte psychosociale risicofactoren gaf een aanwijzing dat hierop
een preventief gezondheidsprogramma zou kunnen worden gebaseerd. Een mogelijke
uitzondering hierop is de factor uitputting, die op korte termijn een aanzienlijke bijdra-
ge leverde aan de omvang van cardiale sterfte.
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NOTEN . <' ' • 'i '

1) Het populatie attributieve risico-percentage ofwel de etiologische fractie (EF)
is conform Kleinbaum (Kleinbaum e.a., 1982) berekend als:

waarbij Pj staat voor de proportie geëxponeerden in de desbetreffende catego-
rie van de expositie variabele, en RR; voor het relatieve risico van de desbetref-
fende categorie met de referentiecategorie (het gemiddelde van alle RRj's van
de expositievariabele is daarbij telkenmale groter dan 1).

2) De formule voor de preventieve fractie (PF) is volgens Miettinen (Miettinen,
1974):

waarbij p; staat voor de proportie geëxponeerden in de desbetreffende catego-
rie van de expositievariabele, en RRj voor het relatieve risico van de desbetreffen-
de categorie met de referentiecategorie (het gemiddelde van alle RRj's van de
expositievariabele is daarbij telkenmale kleiner dan 1).
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Samwi va/ring

SAMENVATTING

Hoewel er sprake is van een dalende trend, komt in Nederland nog steeds
ongeveer 40% van de totale sterfte voor rekening van hart- en vaatziekten (HVZ). Een
belangrijk deel van de HVZ-sterfte wordt veroorzaakt door ischemische hartziekten
(IHZ). Mannen overlijden vaker ten gevolge van IHZ dan vrouwen. In de jaren zeven-
tig werd bij mannen ongeveer 60% en bij vrouwen ongeveer 45% van de HVZ-sterfte
veroorzaakt door IHZ. In de jaren tachtig daalde dit percentage tot ruim 50% bij man-
nen en tot ongeveer 40% bij vrouwen. Internationaal prospectief onderzoek heeft uitge-
wezen dat hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte, overgewicht, roken en leeftijd
belangrijke oorzaken van IHZ zijn. Ook is empirisch aangetoond dat naast het roken
de gedragskenmerken geen of buitensporig alcoholgebruik, gebrek aan lichamelijke
inspanning en stress het risico op IHZ verhogen. Naast de genoemde schadelijke ge-
dragskenmerken is tevens empirisch aangetoond dat bepaalde omgevingskenmerken
zoals het ontbreken van sociale steun, familiale belasting en lage sociaal-economische
status het ontstaan van IHZ bevorderen. In Nederland evenwel is nauwelijks prospec-
tief onderzoek verricht naar de effecten van gedrags- en omgevingskenmerken op het
ontstaan van IHZ.

Centrale doelstelling van dit proefschrift was te onderzoeken of en in welke
mate de zojuist genoemde gedrags- en omgevingskenmerken, kortweg aangeduid met
psycho-sociale kenmerken, ook in Nederland van invloed zijn op toekomstige ischemi-
sche hart- en vaatziekten. De gegevens zijn ontleend aan de Kaunas Rotterdam Inter-
vention Study (KRIS). In het kader van de KRIS zijn gedurende 1972-1974 3365 Rot-
terdamse mannen in de leeftijd van 45-60 jaar gescreend op (potentiële) cardiovasculai-
re risicofactoren. Dit cohort is vervolgens gemiddeld 9'/4 jaar gevolgd op de incidentje
van ischemische hartziekten en oorzaken van sterfte.

In het onderzoek is doorgaans het onderscheid aangehouden tussen 'soft
events' (angina pectoris of 'bypass'-operaties), 'hard events' (niet fatale en fatale myo-
cardinfarcten), cardiale sterfte (fatale myocardinfarcten) en alle vormen van IHZ ('soft
events' en 'hard events' samengenomen). Om tot zuivere effectschattingen van de
psycho-sociale kenmerken te komen, is in de analyses de invloed van de 'somatische'
risicofactoren leeftijd, diastolische bloeddruk, cholesterolgehalte en overgewicht (Que-
telet-index) steeds constant gehouden. In beginsel is bij deze 'somatische' effecten
steeds sprake van een 'dose respons' relatie met IHZ: hoe hoger de score op de risico-
factor des te groter het risico op een ischemische aandoening.

'Hard events' worden mede veroorzaakt door rookgedrag, lichamelijke inacti-
viteit en familiale belasting. Mannen die dagelijks tien of meer sigaretten roken hebben
een ruim twee maal zo groot risico op 'hard events' als mannen die nooit gerookt
hebben. Verder suggereren de resultaten dat mannen in de overige rookcategorieën
eveneens een verhoogd risico hebben. Het betreft hier achtereenvolgens mannen die
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tien jaar of langer geleden zijn gestopt met roken, mannen die minder dan tien jaar
geleden zijn gestopt, de pijp en/of sigarenrokers en de rokers van dagelijks 1-10 siga-
retten. Met betrekking tot het kenmerk lichamelijke inspanning geldt dat zowel de
inspanning in het beroep als de totale inspanning gerelateerd zijn aan 'hard events'.
Voor deze als indexen gemeten activiteiten geldt: hoe geringer de inspanning des te
groter het risico op een 'hard event'. Familiale belasting weergegeven door de gerap-
porteerde aanwezigheid van achtereenvolgens een myocardinfarct en een plotselinge
dood bij naaste familieleden gaat eveneens gepaard met een verhoogd risico op 'hard
events'. In beide gevallen is het contrast tussen de zowel via ouders als via broers of
zussen belaste mannen (dubbel belaste mannen) en de onbelaste mannen verantwoorde-
lijk voor de samenhang. In vergelijking tot niet familiaal belaste mannen hebben man-
nen die dubbel belast zijn of mannen die alleen via broers of zussen belast zijn met een
myocardinfarct een ruim twee maal zo groot risico op 'hard events'. Mannen die dub-
bel belast zijn met een plotselinge dood bij naaste familieleden hebben een bijna drie
maal zo groot risico. Stress zoals gemeten met de 'Reeder stress scale' en het daaruit,
naar vitale uitputting verwijzende, afzonderlijk genomen item 'Aan het eind van de dag
ben ik lichamelijk en geestelijk uitgeput' hebben geen voorspellende waarde voor 'hard
events'. Voor sociaal-economische status gemeten als beroep, opleiding, SES-wijk en
een samengestelde index, geldt hetzelfde. Alcoholconsumptie lijkt daarentegen een ge-
zondheidsbevorderende werking te hebben. Bij alle onderscheiden groepen 'drinkers'
(lichte drinkers t/m zware drinkers) is steeds sprake van een verlaagd risico op 'hard
events'. Aanwijzingen voor een eventueel U-vormig verband zoals die uit elders uitge-
voerde prospectieve studies zijn voortgekomen, worden door de KRIS-resultaten niet
bevestigd.

Cardiale sterfte wordt mede veroorzaakt door de psycho-sociale kenmerken
burgerlijke staat en familiale belasting met een myocardinfarct bij naaste familieleden.
Alleenstaande mannen en weduwnaars hebben ongeveer een drie maal zo grote kans op
een fataal myocardinfarct als gehuwde mannen. Vergeleken met onbelaste mannen
lopen dubbel belaste mannen een ruim drie maal zo groot risico op het krijgen van een
fataal myocardinfarct. Verder suggereren de resultaten dat lichamelijke inspanning in
het beroep en totale inspanning gepaard gaan met een verlaagd risico op cardiale sterf-
te. Sociaal-economische status en stress zijn niet gerelateerd aan cardiale sterfte. Wat
de stress betreft, is evenwel een relativerende opmerking op zijn plaats. Stress zoals
gemeten met de 'Reeder stress scale' is niet aan cardiale sterfte gerelateerd. Gevoelens
van uitputting aan het einde van de dag zijn in het begin van de follow-up echter wel
sterk voorspellend. Gedurende de eerste tien maanden van de follow-up is het risico op
cardiale sterfte voor deze uitgeputte mannen bijna negen maal zo groot als voor de niet
uitgeputte mannen.

'Soft events' worden mede veroorzaakt door de kenmerken lichamelijke in-
spanning in het woon-werk verkeer en familiale belasting weergegeven door de gerap-
porteerde aanwezigheid van een myocardinfarct bij naaste familieleden. Wat de fami-
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liale belasting betreft, geldt dat de via broers of zussen belaste mannen een ruim drie
maal zo groot risico op 'soft events' hebben als de niet belaste mannen. Verder hebben
mannen die noch fietsend noch lopend naar hun werk gaan een twee maal zo groot
risico op 'soft events' als mannen die zich fietsend en/of lopend naar hun werk bege-
ven. Dit effect moet als een typisch Nederlandse bevinding worden beschouwd.

Op alle vormen van IHZ blijken de kenmerken roken, lichamelijke inspanning
en familiale belasting van invloed te zijn. De samenhang met familiale belasting geldt
voor de gerapporteerde aanwezigheid van een myocardinfarct en van een plotselinge
dood bij naaste familieleden. In beide gevallen hebben zowel de via broers of zussen
belaste mannen als de dubbel belaste mannen een ruim twee maal zo grote kans op alle
vormen van IHZ als de niet belaste mannen. Mannen die tien of meer sigaretten roken,
hebben een ruim twee maal zo groot risico op alle vormen van IHZ als mannen die
nooit hebben gerookt. Verder geldt dat een hogere (totale) lichamelijke inspanning
gepaard gaat met een lager risico op alle vormen van IHZ. Wat betreft de alcoholcon-
sumptie suggereren de resultaten dat mannen die alcoholhoudende drank nuttigen,
ongeacht de drinkfrequentie en hoeveelheid, in vergelijking tot de nooit drinkers een
lager risico op alle vormen van IHZ hebben. Stress en gevoelens van uitputting aan het
einde van de dag zijn niet gerelateerd aan alle vormen van IHZ. Ook voor sociaal-eco-
nomische status weergegeven door beroep, opleiding, SES-wijk en een samengestelde
index zijn geen duidelijke patronen met alle vormen van IHZ te onderkennen. Daar dit
ook geldt voor de eindpunten 'soft events', 'hard events' en cardiale sterfte lijkt de
conclusie gerechtvaardigd dat sociaal-economische status geen onafhankelijke risicofac-
tor is voor ischemische hartziekten.

In bovenstaande zijn de effecten van de diverse risicofactoren steeds uitgedrukt
in termen van relatieve kansverhoudingen. Een relatieve kansverhouding geeft een
indicatie van de sterkte van het effect van een bepaalde risicofactor maar geeft geen
uitsluitsel over de relatieve bijdrage van die risicofactor in de omvang van het desbe-
treffende gezondheidsprobleem. Dit omdat geen rekening wordt gehouden met het
aantal daadwerkelijk opgetreden hartziekten per onderscheiden groep. Wordt hiermee
wel rekening gehouden dan levert dit de volgende globale inzichten. Van alle onder-
zochte risicofactoren dragen vooral roken en cholesterolgehalte en in iets mindere mate
leeftijd, diastolische bloeddruk en lichamelijke inactiviteit bij aan het ontstaan van
IHZ. Verder is er sprake van een belangrijke korte termijn bijdrage van het kenmerk
geestelijk en lichamelijk uitgeput zijn aan het einde van de dag aan cardiale sterfte. De
bijdragen van Quetelet-index, familiale belasting, sociaal-economische status en burger-
lijke staat aan de onderscheiden vormen van ischemische hartziekten zijn te verwaarlo-
zen.

De resultaten geven aan dat in de bestrijding van hart- en vaatziekten vooral
rendement te verwachten is van beleidsmaatregelen die zich richten op het beperken
van roken en het bevorderen van lichamelijke inspanning. Geen van de in de KRIS-
studie onderzochte psycho-sociale risicofactoren gaf een aanwijzing dat hierop een
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preventief gezondheidsprogramma zou kunnen worden gebaseerd. De enige uitzon-
dering hierop vormt wellicht de factor uitputting, die op korte termijn een aanzienlijke
bijdrage leverde aan de omvang van cardiale sterfte.

De KRIS-studie heeft als nadeel dat de resultaten gebaseerd zijn op gegevens
uit de jaren zeventig voor een specifieke leeftijdsgroep van mannelijke inwoners van
Rotterdam. Dit betekent, strikt genomen, dat de resultaten niet naar de huidige gehele
Nederlandse bevolking gegeneraliseerd kunnen worden. Een bijkomend nadeel is dat in
de KRIS-studie geen herhalingsmetingen hebben plaatsgevonden. Met mogelijke versto-
rende effecten voortkomende uit eventueel opgetreden veranderingen in de psycho-so-
ciale kenmerken kon derhalve geen rekening worden gehouden. Toch moet worden
opgemerkt dat, uitgezonderd voor sociaal-economische status, de bevindingen van de
KRIS-studie in grote lijnen overeenstemmen met de bevindingen uit elders uitgevoerde
prospectieve studies. Deze overeenkomst maakt het waarschijnlijk dat de besproken
risicofactoren ook op de huidige Nederlandse populatie van toepassing zijn.
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SUMMARY

Despite a decreasing trend 40% of mortalities are still caused by cardiovas-
cular diseases in the Netherlands. The major part of cardiovascular mortality originates
from ischemic heart diseases (IHD). Compared to women, men are more likely to be
struck down by IHD. In the seventies, for instance, IHD contributed to 60% of the
cardiovascular mortality for men and 45% for women. In the eighties the figures de-
creased to just over 50% for men and approximately 40% for women. International
prospective studies revealed that hypertension, high cholesterol levels, obesity, smo-
king and age are significant causes of IHD. Besides smoking, empirical evidence for
greater risk of IHD is also available for other behavioural characteristics such as none
or high alcoholconsumption, physical inactivity and stress. Furthermore evidence of
greater risk of IHZ exists for environmental characteristics such as lack of social sup-
port, family history of coronary diseases and low socio-economic status. In the Nether-
lands, however, prospective studies of behavioural and environmental effects upon
IHD are rare. * - " T

The main goal of this dissertation is to investigate how and to what extent the
above mentioned behavioural en environmental characteristics, the so-called psycho-
social factors, influence future IHD in the Netherlands. The data were taken from the
Dutch part of the Kaunas Rotterdam Intervention Study (KRIS). KRIS involves a fol-
low-up study of 3365 Rotterdam males, aged 45-59 years. Between 1972 and 1974 this
cohort was screened for various cardiovascular risk factors and subsequently followed
for approximately 9'A years to ascertain the incidences of IHD and causes of death.

In the underlying study, IHD in general is distinguished in 'soft events' (angi-
na pectoris and pypass-operations), 'hard events' (non-fatal and fatal myocardial infarc-
tions), cardiac mortality (fatal myocardial infarctions) and all manifestations of IHD
(soft and hard events joined). In the analyses is adjusted for the somatic risk factors
age, diastolic bloodpressure, cholesterol and obesity (Quetelet-index) in order to obtain
valid effect estimates of the psycho-social factors. In principle, the somatic risk factors
reveal a dose response relation to IHD: the higher the score on the risk factor the
greater the risk of IHD.

'Hard events' are also caused by smoking, physical inactivity and a reported
family history of coronary diseases. Men who smoke ten or more cigarettes daily,
have, in comparison to men who never smoked a twice as great risk of 'hard events'.
The results suggest further an increased risk for men in the other smoking categories.
Those categories respectively concern men who stopped ten years ago or longer smo-
king, men who stopped less than ten years ago, the smokers of pipe and/or cigars and
the smokers of 1-10 cigarettes daily. With regards to physical activity the results im-
ply, that activity in occupation and total activity are related to 'hard events'. For both
activities, measured as indexes, it holds: the less heavy the physical activity the greater
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Summary

the risk of a 'hard event'. Also attached to an increased risk of 'hard events' are a
reported history of myocardial infarctions and sudden death of closest relatives. In both
cases the contrast between men with a history via their parents and via their brothers
or sisters (the 'double' burdened men) and the unburdened men is responsible for the
association. Men with a 'double' family history of myocardial infarctions and men who
are only burdened via brothers or sisters with a myocardial infarction, both have more
than twice as great risk of 'hard events'. Men with a 'double' family history of sudden
death have almost a three times as great risk. Stress, as measured by the 'Reeder stress
scale', has no predictive value for 'hard events'. For the separately token item 'I am
physically and mentally exhausted at the end of the day', referring to the in cardiovas-
cular respect important psychological concept of vital exhaustion, holds the same.
'Hard events' are also not related to socio-economic status, measured as occupation,
education, neighbourhood and an overall index which included these three factors and
'occupation of father' and 'occupation after leaving school'. Alcohol consumption on
the other hand seems to affect health in a positive way. For all distinguished groups of
alcohol-consumers (light drinkers through to heavy drinkers) the risk of 'hard events'
is lowered. The KRIS-study doesn't support a U-shaped association for alcohol con-
sumption as is found in other prospective studies.

Cardiac mortality also is caused by marital status and a family history of re-
ported myocardial infarctions of closest relatives. As compared to married men, single
males and widowers have approximately a three times as great risk of a fatal myocar-
dial infarction. The same risk applies when men with a 'double' family history of
myocardial infarctions are compared to unburdened men. Furthermore, physical activi-
ty in occupation and total physical activity seem to lower the risk of cardiac mortality.
Socio-economic status and stress are not related to fatal myocardial infarctions. As for
stress it should be emphasized that this holds only for the 'Reeder-scale' as a whole.
Feelings of exhaustion at the end of the day, as measured with the separate item, are
strongly predictive in the early stages of the follow-up period. During the first ten
months of the follow up the risk of cardiac mortality for the exhausted men is nearly
nine times as great than the non-exhausted men.

'Soft events' also are caused by physical activity in the home-work transfer
and a family history of reported myocardial infarctions of closest relatives. In regards
to the family history the evidence implies that the via brothes or sisters burdened men
have more than three times as great a risk of 'soft events' than the unburdened men.
Furthermore men who don't go to work by bicycle and/or on foot have a twice as
great risk of 'soft events' than men who use a bicycle and/or walk. This effect can be
viewed as a typical Dutch result.

All manifestations of IHD ('soft' and 'hard' events taken together) appear to
be influenced by smoking, physical activity and a family history of coronary events.
The association with a family history holds for the reported presence of a myocardial
infarction and a sudden death of closest relatives. In both cases as well the via brothers
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or sisters burdened men and the 'double' burdened men have a more than twice as
great risk of all manifestations of IHD than the unburdened men.
Men who smoke ten cigarettes or more, have a more than twice as great risk of all
manifestations of IHD than men who don't smoke at all. Furthermore the evidence
implies that physical activity is related to a lower risk of all manifestations of IHD.
With regards to alcohol consumption the results suggest that drinking, irrespective of
frequency and quantity, is also related to a lower risk of all manifestations of IHD.
Stress and feelings of exhaustion at the end of the day appear not to be associated to
all manifestations of IHD. The same applies to socio-economic status (SES), as measu-
red by occupation, education, neighbourhood and the total index. Because of the fact
that SES also doesn't influence 'soft events', 'hard events' and cardiac death, the
conclusion that SES is not an independent riskfactor of IHD, seems to be appropiate.

In the above discussion, the effects of the various riskfactors were constantly
expressed in terms of relative odds. This gives an indication of the strength of the
effect of a certain riskfactor but says nothing about the relative contribution of that
riskfactor in the magnitude of the respective heath-problem. The reason for this is that
the actual amount of occurred heart diseases for each distinguished group is not taken
into account. Taking into consideration the amount of heart diseases provides the follo-
wing rough insights. Of all investigated riskfactors especially smoking and cholesterol
and to a somewhat lesser degree age, diastolic blood-pressure and physical inactivity
contribute to the development of IHD. Moreover, being physically and mentally exhau-
sted at the end of the day provides an important short-term contribution to cardiac
death. The relative contributions of Quetelet-index, a family history of coronary heart
diseases, socio-economic status and marital status to the development of the distinguis-
hed manifestations of IHD can be neglected.

The results indicate that in the combating of ischemic heart diseases results can
be expected if policy-measures are applied which reduce smoking and stimulate physi-
cal activity. None of the studied psycho-social riskfactors gave an indication that upon
this a preventive health-program could be based. The only exception, probably, is the
exhaustion factor, which contributed to an important degree in the magnitude of cardi-
ac mortality.

A disadvantage of the KRIS-study is that the results are based on data of the
seventies for a specific age-cohort of Rotterdam males. This means, strictly speaking,
that the results cannot be generalised to the whole, current Dutch population. An addi-
tional disadvantage is that the KRIS-study doesn't contain repeatable measurements.
Disturbances as a result of potential changes over time in the psycho-social riskfactors
couldn't be taken into account. Despite the mentioned drawbacks it's remarkable that
the KRIS-results, except those of socio-economic status, correspond closely with the
results of other prospective studies. This correspondance makes it probable that the
described effects also apply to the current Dutch population.

167





Danibvoonrf

DANKWOORD

Allereerst wil ik mijn beide promotores prof. dr. A. Appels en prof. dr. F. Sturmans
bedanken.

Beste Ad, zonder jouw inzicht, geduld en deskundige hulp zou deze dissertatie
nimmer tot stand zijn gekomen. Het was vooral jouw verdienste dat het begin jaren
zeventig uitgevoerde KRIS-screeningsonderzoek een prospectief vervolg kreeg. Daar-
mee schiep je de grondslag voor follow-up onderzoek naar de samenhangen tussen
psycho-sociale screeningsmetingen en 10-jarige incidentie van ischemische hartziekten.
De dank je voor het feit dat je mij het vertrouwen gaf om aan de hand van "jouw"
onderzoeksgegevens dit, voor Nederlandse begrippen, unieke onderzoek uit te voeren.

Beste Ferd, ook jij leverde een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van
dit proefschrift. De vele conceptstukken die je onder ogen kreeg, werden door jou
altijd prompt van deskundig commentaar voorzien. Voor de epidemiologische valkui-
len, waar ik wel eens dreigde in te tuimelen, heb je me altijd behoed. Ook heb je me
kunnen overtuigen dat epidemiologische onderzoeksresultaten, daar waar mogelijk, in
een beleidsmatig perspectief geplaatst moeten worden. Deze aanvulling is het proef-
schrift stellig ten goede gekomen.

Verder ben ik dank verschuldigd aan de overige mede-auteurs van de diverse
publicaties die in dit proefschrift zijn opgenomen. In alfabetische volgorde zijn dat dr.
C. Mendes de Leon, drs. P. Mulder, prof. dr. J. Pool, drs. J. van Reek en dr. J.
Schuurman.

Tot slot dank ik mijn huidige werkgever, het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, voor de toegestane drukfaciliteiten en het toegekende bijzondere verlof ten behoe-
ve van mijn promotiewerkzaamheden.

169





CURRICULUM VITAE

Ferdy Often is geboren op 10 mei 1958 te Heerlen, alwaar hij in 1976 het atheneum-B
diploma behaalde aan het Coriovallum College. Vervolgens studeerde hij tandheelkun-
de aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, totdat hij in 1979 startte met de studie
sociologie. Hij slaagde in 1985 met lof voor het doctoraalexamen sociologie met als
afstudeerrichting methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Na
het afstuderen werkte hij een half jaar bij het onderzoeksbureau Goudappel-Coffeng
BV te Deventer. Van 1986 t/m 1988 was hij werkzaam bij de Rijksuniversiteit Lim-
burg te Maastricht, alwaar hij epidemiologisch onderzoek verrichtte naar psycho-so-
ciale risicofactoren van hart- en vaatziekten. Vanaf 1989 is hij als wetenschappelijk
medewerker verbonden aan het Centraal Bureau voor de Statistiek te Heerlen; eerst bij
de hoofdafdeling Inkomensstatistieken (tot en met 1990) en daarna bij de hoofdafdeling
Sociaal-culturele statistieken.

171






