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Coronary heart disease (CHD) is associated with a high disease burden in the Nether‐
lands with large consequences for the individual patient as well as for society (see
chapter 1). Therefore, the focus has been on the primary prevention of CHD, identify‐
ing persons at high risk of the disease but without symptoms yet. In the last decades,
several attempts have been made to predict the absolute risk of an individual to de‐
velop CHD in the next years, based on the cumulative effect of the person’s risk fac‐
tors. Consequently, several risk scores have been developed for different cardiovascu‐
lar endpoints, of which the Framingham risk score is probably the best‐known. Al‐
though these risk scores performed reasonably well within their own and similar popu‐
lations, different levels and trends in risk factors and disease rates diminish their per‐
formance in other populations. Subsequently, methods were developed to recalibrate
risk scores.
However, several limitations exist regarding the current and recalibrated risk scores.
Firstly, national data on mean risk factor levels and disease incidence were used for
recalibration, while it would be better to recalibrate the existing risk scores using indi‐
vidual data on risk factors and disease rates from prospective studies in which the risk
factor level can be linked to the disease status in every person. Secondly, because of
the high disease burden of non‐fatal CHD, the prediction of both fatal and non‐fatal
events is more relevant than the prediction of fatal events only. Therefore, we devel‐
oped a recalibrated and adjusted risk score for total (fatal and non‐fatal) CHD in the
Dutch population, using data from the population‐based prospective Cardiovascular
Registry Maastricht (CAREMA) cohort study.
The CAREMA cohort study consists of 21,148 participants, aged 20‐59 years at baseline
and living in the Maastricht region, the Netherlands. They were derived from two
monitoring projects of the National Institute for Public Health and the Environment:
the Monitoring Project on Cardiovascular Disease Risk Factors (PPHVZ) in 1987‐1992
and the Monitoring Project on Chronic Disease Risk factors (MORGEN) in 1993‐1997.
Baseline data were available on demographic characteristics, medical history, parental
history of myocardial infarction, anthropometric data, blood pressure and cholesterol
levels, lifestyle habits, and usual dietary intake.
A migration and mortality follow‐up was performed by record linkage of the cohort to
the Municipal Population Registries. For participants who died, the cause of death was
retrieved from the causes of death registry of Statistics Netherlands. Cardiologic fol‐
low‐up was performed by linkage to the Cardiology Information System (CIS) of the
department of Cardiology, University Hospital Maastricht (UHM). The CIS is a unique
registry that contains the cardiologic information of all persons who visited the UHM
department of Cardiology. Using information from the CIS and the causes of death
registry of Statistics Netherlands, both fatal and non‐fatal incident cases of CHD were
identified during follow‐up until 31 December 2003.
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In chapter 2 we estimated the incidence rates of CHD, acute myocardial infarction
(AMI), unstable angina pectoris (UAP), heart failure, and sudden cardiac arrest based
on the case identification from the CIS in combination with the causes of death registry
(CIS‐based method). The incidence rates per 100,000 persons‐years were 362.2 for
CHD, 212.2 for AMI, 171.8 for UAP, 66.4 for heart failure, and 65.4 for sudden cardiac
arrest. Because cardiovascular disease registries are lacking in most countries including
the Netherlands, record linkage with national hospital discharge and mortality data is
often used to estimate the incidence rates of CHD and other heart diseases. The valid‐
ity of these estimates, however, depends on the completeness and accuracy of the
data in the national registers and the accuracy of the linkage. Therefore, we compared
the incidence rates of the CIS‐based method with the incidence rates based on hospital
discharge and mortality data to assess the completeness and validity of the latter.
Using the CIS‐based method as gold standard, high sensitivities and positive predictive
values were found for CHD and AMI, while these values were substantially lower for
UAP and heart failure. High percentages of cases (ranging from 14.2% for AMI to 47.5%
for heart failure) were found in the CIS‐based registry only, while these cases were
missed or classified otherwise in the hospital discharge registry. As a result, the inci‐
dence rates based on hospital discharge and mortality data were considerably lower
than the incidence rates from the CIS‐based registry, especially for UAP and heart fail‐
ure. Using hospital discharge diagnoses and mortality data may therefore underesti‐
mate true incidence rates.
The prevalence of metabolic factors such as diabetes, hypertension, obesity, low HDL
and high total cholesterol levels that are associated with an increased risk of CHD is
increasing worldwide. However, less is known about combinations of these factors
that are associated with the highest CHD risk. Chapter 3 describes the results of our
study on the associations between combinations of metabolic factors and the risk of
total CHD, AMI, and UAP. Diabetes, hypertension, obesity, low HDL and high total cho‐
lesterol levels were all independent risk factors for total CHD and AMI. Diabetes and
obesity were not independently associated with the risk of UAP. Furthermore, a clear
dose‐response relationship was found for an increasing number of metabolic factors.
Compared with subjects without any metabolic risk factor, the incidence rate ratio (RR)
for subjects with three or more metabolic factors was 7.36 (95% confidence interval
(CI) 5.73‐9.45) for total CHD, 9.34 (95% CI 6.67‐13.08) for AMI, and 5.28 (95% CI 3.45‐
8.09) for UAP. Of all possible combinations of the five metabolic factors, especially
those combinations with diabetes or both a low HDL and high total cholesterol level
were associated with elevated risks for all three coronary endpoints.
Few studies investigated the association between lifestyle factors and the risk of UAP,
while the strength of these associations may differ compared to other coronary dis‐
eases such as AMI. Therefore, we studied the effects of smoking, alcohol consumption,
physical activity, and parental history of myocardial infarction on the risks of AMI and
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UAP as separate endpoints. The results are presented in chapter 4. Smoking increased
the risks of both AMI and UAP. Furthermore, dose‐response relationships were found
with the number of cigarettes smoked per day and the number of years smoked, al‐
though the trend was less obvious for the latter. Alcohol consumption was associated
with a protective effect on both coronary endpoints, which was independent of the
type of alcoholic beverage consumed. In men, occupational physical activity seemed to
be a risk factor for both coronary endpoints, while it was associated with lower risks of
both AMI and UAP in women. On the contrary, non‐occupational activity was associ‐
ated with a non‐significantly protective effect in men, while it was found to be a risk
factor in women. Although the associations with the lifestyle factors seemed to be
stronger for AMI than UAP, the differences in RRs were only statistically significant for
the smoking variables. Parental history of myocardial infarction was associated with
increased risks of AMI and UAP, especially when both parents were affected or when
they were diagnosed at a younger age. Although these associations seemed to be
stronger for UAP than for AMI, the differences were not statistically significant. Be‐
cause subjects with a positive family history may be more susceptible to other risk
factors, the associations between lifestyle factors and the risk of CHD may differ be‐
tween subjects with and without a positive family history. No clear interactions on a
multiplicative scale were found between the lifestyle factors and parental history of
premature myocardial infarction (diagnosis date 60 years for the father and 65 years
for the mother). Nevertheless, the highest risks were found in subjects with both a
positive parental history and the most unfavourable level of the lifestyle factors.
As described in chapter 5, we recalibrated the SCORE risk function, which is used
nowadays in the Dutch clinical practice guideline on cardiovascular risk management,
using individual data on risk factor levels and CHD incidence. The discriminative ability,
which is the probability of the risk function to distinguish between those who devel‐
oped CHD during the follow‐up period and those who did not, was assessed by the c
statistic (equivalent to the area under the ROC curve). The c statistic of the recali‐
brated risk function was 0.799 (95% CI 0.782‐0.816). Furthermore, we investigated
whether including additional risk factors (e.g. body mass index, diabetes, and family
history of myocardial infarction) or current risk factors in a different manner improved
the recalibrated risk function. None of these changes improved the c statistic. Never‐
theless, separating the total/HDL cholesterol ratio into total and HDL cholesterol levels
reclassified 6.0% of the participants into a more appropriate risk category compared
with the recalibrated model (p <0.001). The final CAREMA risk score consisted of the
following predictors: age in years (time variable), sex (strata), current smoking
(yes/no), systolic blood pressure in mmHg (continuous), and total and HDL cholesterol
levels in mmol/L (both continuous). Compared with the SCORE functions for high‐ and
low‐risk regions that predict the 10‐year risk of fatal CVD, high percentages of both
cases and non‐cases were reclassified into a higher risk category. This is mainly due to
the different outcome used. Compared with the Framingham score which also predicts
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the 10‐year risk of total CHD, the CAREMA risk score reclassified a high percentage of
both cases and non‐cases into a more appropriate risk category for CHD incidence
within our study population.
In chapter 6, the main findings from our studies are summarized and discussed in the
context of current knowledge and practice about cardiovascular disease. The data in
our study were derived from a unique registry containing the cardiologic information
of all persons who visited the UHM department of Cardiology. Furthermore, the data
were extracted in an extensive manner by a limited number of registrars under guid‐
ance of a cardiologist. Therefore, we believe that our disease registry resulted in quali‐
tatively better estimates of the incidence rates compared with data on hospital dis‐
charge diagnoses.
In this thesis, a strong dose response relationship was found between the number of
metabolic factors and the risk of CHD. Therefore, it could be suggested that a cluster
variable regarding the number of metabolic factors is more relevant in risk prediction
than including the metabolic factors separately. However, because the CHD risk varies
considerably according to the combination of metabolic factors within these clusters, it
is preferred to include the metabolic factors as separate predictors into the prediction
model. Furthermore, as no clear interactions were found between the lifestyle factors
and parental history of myocardial infarction, using separate risk factor coefficients for
persons with and without a positive family history is not indicated based on the results
of our study. No large differences were found in the strength of the associations be‐
tween the risk factors and the risks of AMI and UAP. Therefore, it is not necessary to
develop separate risk functions for these coronary diseases that could then be com‐
bined to predict the risk of total CHD.
In addition, chapter 6 addresses some important issues regarding risk prediction such
as considerations in model development and in assessing improvements in prediction
models. It is well‐known that prediction models perform at best in populations in
which they were developed. Therefore, it is important to validate the prediction model
internally as well as externally. Because of the large number of cases and the limited
number of predictors included into the model, internal validation of the CAREMA risk
score was not considered indicated. Before use in practice, however, the CAREMA risk
score should be validated externally to assess its performance in other populations.
For an accurate external validation, however, identification of incident CHD cases
should be as accurate as in our study.
Future studies should also focus on developing risk scores to predict the incidence of
other cardiovascular diseases, such as stroke. Furthermore, special attention should be
given to an improvement of risk prediction in younger adults and the elderly, as other
risk factors may be more important in these groups compared with a middle‐aged
population. In practice, however, risk scores will only be effective when they are ad‐
dressed properly and when their use indeed results in a lower CHD incidence over
time.
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Coronaire hartziekten (CHD) gaan gepaard met een hoge ziektelast in Nederland. Deze
aandoening heeft grote gevolgen zowel voor de individuele patiënt als voor de
maatschappij (hoofdstuk 1). Daarom is er veel aandacht voor de primaire preventie
van CHD waarbij de identificatie van personen zonder symptomen maar met een hoog
risico op de ziekte van nut kan zijn. In de laatste decennia zijn verscheidene pogingen
ondernomen om op basis van het cumulatieve effect van de risicofactoren van een
persoon zijn of haar absolute risico op het ontwikkelen van CHD in de komende jaren
te voorspellen. Als gevolg hiervan zijn er verschillende risicoscores ontwikkeld voor
verschillende cardiologische eindpunten, waarvan de Framingham risicoscore waar‐
schijnlijk het meest bekend is. Hoewel deze scores het risico redelijk goed voorspellen
binnen hun eigen en soortgelijke populaties, wordt hun functioneren in andere popu‐
laties beperkt door verschillen in niveaus en trends van zowel de risicofactoren als de
ziekte. Als oplossing voor dit probleem zijn er methodes ontwikkeld voor het her‐
berekenen van een risicoscore.
Zowel de bestaande als de herberekende risicoscores hebben echter een aantal
beperkingen. Ten eerste worden voor de herberekening gemiddelde waarden voor de
risicofactoren en de ziekte gebruikt van de populatie waarin de risicoscore toegepast
zal worden. Het zou echter beter zijn om deze herberekening te baseren op gegevens
die op een individueel niveau gemeten zijn, bij voorkeur binnen een prospectief onder‐
zoek. Ten tweede, vanwege de hoge ziektelast van CHD met een niet‐fatale afloop is
de voorspelling van zowel patiënten met een fatale als met een niet‐fatale afloop van
de ziekte van groter belang dan de voorspelling van alleen sterfte. Daarom hebben wij
een risicoscore ontwikkeld voor de Nederlandse populatie die het risico voorspelt op
het ontwikkelen van coronaire hartaandoeningen met zowel een fatale als een niet‐
fatale afloop. Hiervoor hebben we gegevens gebruikt uit de prospectieve Cardiovascu‐
laire Registratie Maastricht (CAREMA) cohortstudie waarvan de onderzoekspopulatie
afkomstig is uit de algemene bevolking.
De CAREMA cohortstudie bestaat uit 21.148 deelnemers in de leeftijd van 20‐59 jaar
bij aanvang van de studie en woonachtig in de regio Maastricht. De deelnemers zijn
afkomstig uit twee monitoringsprojecten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM): het Peilstationsproject Hart‐ en Vaatziekten (PPHVZ) in 1987‐1992
en het project Monitoring van Risicofactoren en Gezondheid in Nederland (MORGEN)
in 1993‐1997. Bij aanvang van de studie waren de volgende gegevens van de deelne‐
mers beschikbaar: demografische kenmerken zoals leeftijd en geslacht, medische
voorgeschiedenis, voorgeschiedenis van de ouders betreffende een hartinfarct, lengte
en gewicht, bloeddruk en cholesterolgehaltes, informatie over leefstijlfactoren en hun
gebruikelijke voedselinname.
Vervolgens hebben we de deelnemers tot en met 31 december 2003 gevolgd. Door
middel van een koppeling van het cohort aan de Gemeentelijke Basisadministratie
werden eventuele verhuizingen en de vitale status van de deelnemers bijgehouden.
Voor deelnemers die overleden bleken te zijn, werd de doodsoorzaak verkregen uit de
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doodsoorzakenregistratie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door mid‐
del van een koppeling aan het Cardiologisch Informatiesysteem (CIS) van de afdeling
Cardiologie van het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) werd nagegaan welke
deelnemers een cardiologische aandoening hebben ontwikkeld. Het CIS is een unieke
registratie die cardiologische informatie bevat van alle personen die de afdeling Cardi‐
ologie van het azM hebben bezocht. Gedurende de follow‐up periode werden zowel
incidente patiënten met een fatale als met een niet‐fatale afloop van hun coronaire
aandoening geïdentificeerd op basis van de gegevens uit het CIS en de doodsoorzaken‐
registratie van het CBS.
In hoofdstuk 2 hebben we incidentiecijfers berekend voor CHD, het acuut hartinfarct,
instabiele angina pectoris, hartfalen en plotse hartdood op basis van het CIS in combi‐
natie met de doodsoorzakenregistratie (CIS‐gebaseerde methode). Het incidentiecijfer
per 100.000 persoonsjaren bedroeg 362,2 voor CHD, 212,2 voor het acuut hartinfarct,
171,8 voor instabiele angina pectoris, 66,4 voor hartfalen en 65,4 voor plotse hart‐
dood. In de meeste landen, waaronder Nederland, zijn geen ziekteregistraties voor
hart‐ en vaatziekten voorhanden. Daarom worden de incidentiecijfers voor CHD en
andere hartaandoeningen vaak berekend aan de hand van gegevens over ziekenhuis‐
ontslagdiagnoses en doodsoorzaken. De validiteit van deze cijfers is echter afhanke‐
lijk van de volledigheid en nauwkeurigheid van de gegevens in deze registraties. Ook is
het van belang dat de juiste persoon aan de juiste gegevens in deze registraties wordt
gekoppeld. Daarom hebben we de incidentiecijfers op basis van het CIS en de doods‐
oorzakenregistratie vergeleken met incidentiecijfers op basis van ziekenhuisontslag ‐
diagnoses en doodsoorzaken om de compleetheid en validiteit van de laatstgenoemde methode te bepalen.
Indien de incidentiecijfers op basis van het CIS als gouden standaard werden
beschouwd, vonden we hoge waarden voor de sensitiviteit en positief voorspellende
waarde voor CHD en het acuut hartinfarct. Deze waarden waren aanzienlijk lager voor
instabiele angina pectoris en hartfalen. Een groot aantal patiënten (variërend van
14,2% voor het acuut hartinfarct tot 47,5% voor hartfalen) werd alleen gevonden in
het CIS maar werd gemist of was anders gecodeerd in de ziekenhuisontslagregistratie.
Hierdoor waren de incidentiecijfers op basis van de ziekenhuisontslagdiagnoses en
doodsoorzaken aanzienlijk lager dan de incidentiecijfers op basis van de CIS‐
gebaseerde methode. Dit was met name het geval voor instabiele angina pectoris en
hartfalen. Incidentiecijfers op basis van ziekenhuisontslagdiagnoses en doodsoorzaken
kunnen dus de werkelijke incidentiecijfers van deze hartaandoeningen onderschatten.
Metabole factoren zoals diabetes, hypertensie, obesitas, een laag HDL en hoog totaal
cholesterolgehalte, die geassocieerd zijn met een verhoogd risico op CHD, komen
wereldwijd steeds vaker voor. Er is echter weinig bekend over de specifieke combi‐
naties van deze factoren die geassocieerd zijn met het hoogste risico op CHD.
Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van onze studie naar de verbanden tussen me‐
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tabole factoren en het risico op totaal CHD, het acuut hartinfarct en instabiele angina
pectoris. Diabetes, hypertensie, obesitas, een laag HDL en een hoog totaal cholesterol‐
gehalte waren allemaal onafhankelijke risicofactoren voor totaal CHD en het acuut
hartinfarct. Van deze metabole factoren vertoonden diabetes en obesitas echter geen
onafhankelijk verband met het risico op instabiele angina pectoris. Daarnaast vonden
we een duidelijke dosis‐respons relatie met een toenemend aantal metabole factoren.
Het relatieve risico (RR) voor personen met drie of meer metabole factoren was 7,36
(95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 5,73‐9,45) voor totaal CHD, 9,34 (95% BI 6,67‐
13,08) voor het acuut hartinfarct en 5,28 (95% BI 3,45‐8,09) voor instabiele angina
pectoris vergeleken met personen met geen enkele metabole risicofactor. Van alle
mogelijke combinaties tussen de vijf metabole factoren waren vooral combinaties met
diabetes of met zowel een laag HDL als een hoog totaal cholesterolgehalte geasso‐
cieerd met de hoogste risico’s op de drie coronaire aandoeningen.
Slechts enkele studies hebben het verband tussen leefstijlfactoren en het risico op
instabiele angina pectoris onderzocht, terwijl de sterkte van deze verbanden kunnen
verschillen ten opzichte van andere hartaandoeningen zoals het acuut hartinfarct.
Daarom hebben wij de relaties onderzocht tussen roken, alcoholconsumptie, lichamelij‐
ke activiteit, een familiaire belasting voor CHD en het risico op een acuut hartinfarct
en op instabiele angina pectoris als aparte eindpunten. De resultaten van deze studie
staan weergegeven in hoofdstuk 4. Roken verhoogde zowel het risico op een acuut
hartinfarct als op instabiele angina pectoris. Bovendien nam het risico toe met een
toenemend aantal gerookte sigaretten per dag en een toenemend aantal rookjaren,
hoewel deze trend minder duidelijk aanwezig was voor de laatstgenoemde factor.
Verder hadden personen die regelmatig alcohol dronken, een lager risico op het ont‐
wikkelen van een acuut hartinfarct of instabiele angina pectoris dan personen die nooit
alcohol dronken. Dit verband was onafhankelijk van het type alcoholische drank (bier,
wijn of sterke drank). Voor mannen was lichamelijke activiteit gedurende het werk een
risicofactor voor beide coronaire aandoeningen, terwijl deze factor bij vrouwen met
een lager risico op zowel een acuut hartinfarct als instabiele angina pectoris geasso‐
cieerd was. Lichamelijke activiteit gedurende vrije tijd daarentegen was geassocieerd
met een niet‐significant beschermend effect bij mannen, terwijl het een risicofactor
bleek te zijn voor vrouwen. Hoewel de verbanden met de leefstijlfactoren sterker
leken te zijn voor het acuut hartinfarct dan voor instabiele angina pectoris, waren de
verschillen alleen statistisch significant voor de rookvariabelen.
Het hebben van ouder(s) die een hartinfarct hebben doorgemaakt, was geassocieerd
met een verhoogd risico op een acuut hartinfarct en instabiele angina pectoris. Dit
risico was vooral verhoogd wanneer beide ouders een hartinfarct hadden doorge‐
maakt of wanneer zij het infarct op jongere leeftijd hadden doorgemaakt. Hoewel deze verbanden sterker leken te zijn voor instabiele angina pectoris dan voor het acuut
hartinfarct, waren de verschillen niet statistisch significant. Personen met een fa‐
miliaire belasting zijn mogelijk gevoeliger voor het schadelijke effect van andere risico‐
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factoren. Daarom hebben we tevens onderzocht of de verbanden tussen de leef‐
stijlfactoren en het risico op beide coronaire aandoeningen verschilden tussen per‐
sonen met en zonder een familiaire belasting. We vonden we geen duidelijke verschil‐
len in deze verbanden tussen personen met en zonder ouder(s) die een prematuur
hartinfarct (op de leeftijd van 60 jaar of jonger voor de vader en 65 jaar of jonger voor
de moeder) hebben doorgemaakt. Desalniettemin vonden we de hoogste risico’s bij
personen met een familiaire belasting en het meest ongunstige niveau van de leef‐
stijlfactoren.
Hoofdstuk 5 beschrijft de eigenlijke ontwikkeling van de risicoscore. Hiervoor hebben
we de zogenaamde SCORE risicofunctie, die momenteel wordt toegepast in de Neder‐
landse huisartsenrichtlijn ‘Cardiovasculair risicomanagement’, als uitgangspunt ge‐
nomen. Deze risicofunctie hebben we herberekend (gerecalibreerd) aan de hand van
gegevens over het niveau van de risicofactoren en de incidentiecijfers voor CHD uit de
CAREMA cohortstudie. Het discriminerend vermogen van een risicoscore beschrijft hoe
goed de score personen die de ziekte ontwikkeld hebben tijdens de follow‐up periode,
kan onderscheiden van personen zonder de ziekte. Dit discriminerend vermogen kan
gemeten worden met de c statistic (een toetsingsgrootheid die vergelijkbaar is met de
oppervlakte onder de ROC‐curve). Voor de gerecalibreerde risicoscore bedroeg de c
statistic 0,799 (95% BI 0,782‐0,816). Het toevoegen van extra risicofactoren (o.a.
quetelet index, diabetes of familiaire belasting) verbeterde de risicovoorspelling door
de gerecalibreerde risicoscore niet. Het opsplitsen van de totaal/HDL cholesterolratio
in totaal en HDL cholesterolgehaltes leidde niet tot een verbetering in de c statistic
maar hergroepeerde wel 6,0% van de onderzoekspersonen in een meer van toepassing
zijnde risicocategorie vergeleken met de oorspronkelijke gerecalibreerde risicoscore (p
<0.001). Daarom bestaat de uiteindelijke CAREMA risicoscore uit de volgende voor‐
spellende factoren: leeftijd in jaren (tijdsvariabele), geslacht (strata), huidige roker
(ja/nee), systolische bloeddruk in mmHg (continue variabele), en het totaal en HDL
cholesterolgehalte in mmol/L (allebei continue variabelen). Vergeleken met twee
SCORE risicofuncties – één voor landen waar CHD relatief vaak voorkomt en één voor
landen waar CHD minder vaak voorkomt – werd een groot aantal onderzoeksper‐
sonen, zowel personen met als zonder CHD, door de CAREMA risicoscore ingedeeld in
een hogere risicocategorie. Dit resultaat kan met name verklaard worden doordat de
SCORE risicofunctie alleen het risico op sterfte aan hart‐ en vaatzieken voorspelt, ter‐
wijl de CAREMA risicoscore het risico op CHD met zowel een fatale (sterfte) als een
niet‐fatale afloop in de komende tien jaar voorspelt. De Framingham risicoscore daar‐
entegen voorspelt dezelfde uitkomstmaat als de CAREMA risicoscore. Vergeleken met
deze score hergroepeerde de CAREMA risicoscore nog steeds een groot aantal onder‐
zoekspersonen in een risicocategorie, die beter paste bij het daadwerkelijke risico van
de persoon.
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In hoofdstuk 6 zijn de belangrijkste bevindingen uit onze studies samengevat en bedis‐
cussieerd in het licht van de huidige kennis en praktijk over hart‐ en vaatziekten. In
deze studies zijn de gegevens over het optreden van cardiologische aandoeningen
afkomstig uit een unieke registratie die de cardiologische informatie bevat van alle
personen die ooit de afdeling Cardiologie van het azM hebben bezocht. Deze gegevens
zijn op een zorgvuldige manier verzameld door slechts een beperkt aantal onder‐
zoeksmedewerkers onder begeleiding van een cardioloog. Daarom zullen de inciden‐
tiecijfers die berekend zijn op basis van onze studiegegevens, kwalitatief beter zijn dan
de incidentiecijfers op basis van ziekenhuisontslagdiagnoses.
In onze studie hebben we een sterke dosis‐respons relatie gevonden tussen het aantal
metabole factoren en het risico van CHD. Daarom is een clustervariabele op basis van
het aantal metabole factoren mogelijk relevanter voor het voorspellen van het risico
op CHD dan de individuele factoren. Maar we hebben ook gevonden dat het risico op
CHD binnen deze clusters afhankelijk is van de specifieke combinaties van factoren.
Daarom is het beter de metabole factoren als individuele voorspellers in de risicofunc‐
ties op te nemen. Omdat wij verder geen duidelijke verschillen hebben gevonden in
het effect van de leefstijlfactoren tussen personen met en zonder een familiaire belas‐
ting, is het niet nodig aparte effectschattingen van de risicofactoren te gebruiken voor
deze twee groepen. Daarnaast hebben we geen grote verschillen gevonden in de
sterkte van de verbanden tussen de risicofactoren en het risico op een acuut hartin‐
farct en op instabiele angina pectoris. Daarom is het ook niet nodig aparte risicofunc‐
ties te ontwikkelen voor deze twee aandoeningen die dan gecombineerd zouden
worden om het risico op totaal CHD te voorspellen.
Verder worden in hoofdstuk 6 enkele belangrijke punten betreffende risicovoorspelling
besproken zoals overwegingen bij de modelontwikkeling en bij het meten van verbe‐
teringen in predictiemodellen. Het is alom bekend dat predictiemodellen het beste
voorspellen in populaties waarin zij ontwikkeld zijn. Daarom is het belangrijk een pre‐
dictiemodel zowel intern (binnen de onderzoekspopulatie) als extern (in andere popu‐
laties) te valideren. Vanwege het grote aantal patiënten met CHD en het beperkte
aantal predictoren in het model was interne validatie van de CAREMA risicoscore niet
noodzakelijk. Maar de CAREMA risicoscore dient wel extern gevalideerd te worden om
zijn functioneren in andere populaties te testen, alvorens de score in de praktijk
toegepast kan worden. Bij externe validatie van de CAREMA risicoscore is het belang‐
rijk dat de identificatie van personen met de aandoening in deze studies even
zorgvuldig gebeurt als in de CAREMA studie.
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Samenvatting

Toekomstige studies zouden zich verder ook moeten richten op de ontwikkeling van
risicoscores voor de voorspelling van andere hartaandoeningen, zoals een beroerte.
Omdat bij jongvolwassenen en personen op oudere leeftijd andere risicofactoren van
belang kunnen zijn dan bij personen van middelbare leeftijd, zou men ook extra aan‐
dacht moeten geven aan de verbetering van risicovoorspellingen in deze groepen. In
de praktijk zijn risicoscores echter alleen effectief wanneer zij op een juiste manier
toegepast worden en wanneer het gebruik van deze scores daadwerkelijk leidt tot een
afname in het aantal patiënten in de tijd.
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