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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.
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