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SAMENVATTING
Cardiovasculaire ziekten vormen een belangrijk gezondheidsprobleem in onze
maatschappij. In 2008 stierven wereldwijd ongeveer 17.3 miljoen personen aan
cardiovasculaireziekten,zoalsmyocardinfarct,cerebrovasculaireaccidentenenplotse
hartdood. Dit komt overeen met circa een derde van de totale mortaliteit. In 2010
stierveninNederlandongeveer39000personen(29%)aancardiovasculaireziekten.
Dezevormdendetweedemeestvoorkomendedoodsoorzaaknakanker.
Hoewel bovengenoemde cardiovasculaire ziekten zich over het algemeen pas
voordoen vanaf het vijftigste levensjaar, bestaat er steeds meer bewijs dat de
processen die hieraan ten grondslag liggen veel eerder beginnen en gekenmerkt
wordendooreenpreklinischeperiodedieenkeletientallenjarenkanduren.
Recentelijke technologische ontwikkelingen hebben het mogelijk gemaakt om
dezeprocessenindesubklinischefasetemeten,datwilzeggenalseenuiteindelijke
ziekte, zoals een myocardinfarct, zich nog niet daadwerkelijk heeft voorgedaan.
Arteriële stijfheid, of in andere woorden verminderde elasticiteit van de slagaders,
kan inderdaad leiden tot cardiovasculaire ziekten door bij te dragen aan systolische
hypertensie, linker ventrikel hypertrofie en verminderde coronaire perfusie. Het
meten van zulke surrogaat uitkomstmaten voor cardiovasculaire ziekten maken het
mogelijk om: 1) personen met een hoog risico op ontwikkeling van cardiovasculaire
ziekten al vroeg te identificeren (dus voor predictie onderzoeksvragen); en 2) de rol
vanrisicofactorenindevroegefasenvanhetziekteprocesteonderzoeken(dusvoor
etiologischeonderzoeksvragen;zieditboekje).
Leefstijlrisicofactorenvormenwellichtdemeestfundamentelerisicofactorenvoor
hetontwikkelenvancardiovasculaireziekten.Erbestaatreedsoverweldigendbewijs
datleefstijlrisicofactorendetraditionelebiologischerisicofactoren,zoalshypertensie,
obesitas en dyslipidemie, negatief beïnvloeden, welke vervolgens kunnen bijdragen
aandeontwikkelingvancardiovasculaireziekten.Inwelkemateleefstijlrisicofactoren
alopjongereleeftijd,enmeerspecifiekhetverloopvanzulkerisicofactorenvanjonge
tot volwassen leeftijd, een rol spelen bij de ontwikkeling van arteriële stijfheid blijft
grotendeelsonduidelijk.
Ditproefschriftbestaatuiteenaantalepidemiologischestudiesdiedeinvloedvan
leefstijl risicofactoren, specifiek in de periode van adolescentie tot en met
volwassenheid,opdematevanarteriëlestijfheidopvolwassenleeftijdonderzoeken.
Voor deze studies hebben we gebruik gemaakt van twee cohortstudies, namelijk de
Amsterdam Growth and Health Longitudinal Study (Hoofdstuk 2Ͳ4) en de Northern
Ireland Young Hearts Project (Hoofdstuk 5). Deze twee studies, alsook het begrip
arteriële stijfheid, worden in Hoofdstuk 1 nader geïntroduceerd. Hierna worden de
belangrijksteresultatensamengevat.
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Biologischerisicofactorenenarteriëlestijfheid
Hoofdstuk2beschrijftdelongitudinaleassociatiestussenbiologischerisicofactoren,in
hetbijzonderbloeddruk,lichaamsgewichtenvetverdeling,lipiden,cardiorespiratoire
fitheid en hartfrequentie, gemeten van leeftijd 13 tot en met 36 jaar in relatie tot
arteriële stijfheid op het niveau van de halsslagader op 36 jarige leeftijd. Kort
samengevat observeerden we dat, vergeleken met individuen met minder arteriële
stijfheid (d.w.z. in het meest gunstige tertiel), personen met stijvere arteriën op 36Ͳ
jarige leeftijd (d.w.z. in het middelste en meest ongustige tertiel) gekarakteriseerd
worden doorgemiddeld ongunstigere waarden(bijv. hogerebloeddruk, maar lagere
cardiorespiratoire fitheid) van elk van deze risicofactoren in de 24Ͳjarige
studieperiode, onafhankelijk van leefstijlrisicofactoren.Specifiek tonen we dat de
verschilleninbloeddrukeneencentralevetverdelingtussenmensenmethogerevs.
lagerearteriëlestijfheidop36Ͳjarigeleeftijd:1)reedsaanwezigzijninadolescentie;2)
groterwordenindeperiodevanadolescentienaarvolwassenheid;en3)voorafgaan
aan,enonafhankelijkzijnvan,deverschillenwaargenomenindeanderebiologische
risicofactoren, te weten lipiden, cardiorespiratoire fitness en hartslag.Deze data
dragenbijaanhetreedsbeschikbarebewijswelkeeenassociatietussenbiologische
risicofactorenenarteriëlestijfheidondersteunt.Hetlongitudinalestudiedesignmaakt
het mogelijk om adolescentie te identificeren als een periode waarin bloeddruk en
centraal overgewicht reeds in belangrijke mate bijdragen aan arteriële stijfheid op
volwassen leeftijd. Tevens suggereren onze data dat bloeddruk en centraal
overgewicht kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van andere biologische
risicofactoren,zoalsdyslipidemieenverminderdecardiorespiratoirefitheid,indeloop
vanhetleven,iederwelkezelfarteriëlestijfheidookkunnenbeïnvloeden.
Biologische risicofactoren kunnen in belangrijke mate het gevolg zijn van
ongezonde leefstijlgewoonten. Enige associaties tussen leefstijlrisicofactoren tussen
adolescentie en volwassenheid, en arteriële stijfheid op volwassen leeftijd kunnen
dus, ten minste ten dele, worden verklaard via de biologische risicofactoren
onderzocht in Hoofdstuk 2. Derhalve worden deze in de overige hoofdstukken als
potentiëlemediatorengebruikt.

Fysiekeactiviteit,sedentairgedragenarteriëlestijfheid
In Hoofdstuk 3 bestuderen we de mogelijke impact van de tijd besteedt aan
lichamelijke activiteiten van verschillende intensiteiten en sedentair gedrag op
arteriëlestijfheid.Teneerstehebbenwedeassociatiesonderzochttussen,enerzijds,
detijdinfysiekeactiviteitvanlichttotmatigeenvanhogeintensiteituitgevoerdvan
adolescentietotenmetvolwassenheid,en,anderzijds,dematevanarteriëlestijfheid
vandecentralehalsͲ(Hoofdstuk3.1),endeperiferearmͲenliesslagaders(Hoofdstuk
3.2)opvolwassenleeftijd.Samengevattonenwedatfysiekeactiviteituitgevoerdvan
adolescentie tot en met volwassenheid geassocieerd is met gunstige adaptaties van
de arteriële vaatboom, en dat deze toe kunnen worden toegeschreven aan fysieke
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activiteit van een hoge intensiteit in het bijzonder. Inderdaad, vergeleken met
personenmetminderstijvehalsslagadershebbenpersonenmetstijverehalsslagaders
op 36Ͳjarige leeftijd gemiddeld meer tijd gespendeerd (ongeveer 20Ͳ30 minuten per
week)aanfysiekeactiviteitvaneenhogeintensiteitindevoorgaande24jaar,endit
onafhankelijk van andere leefstijlrisicofactoren (d.w.z., totale energieͲinname,
rookgedrag en alcoholgebruik). Daarnaast tonen we dat deze verschillen reeds
aanwezig zijn in adolescentie (d.w.z. op de leeftijd van 15 jaar), redelijk constant
bleventotinvolwassenheid(d.w.z.totdeleeftijdvan36jaar),envooreengrootdeel
verklaard (ofwel gemediëerd) werden door de gelijktijdige gunstige associaties van
fysieke activiteit van een hoge intensiteit met de traditionele biologische
risicofactoren welke onderzocht werden in Hoofdstuk 2.Kwalitatief vergelijkbare
resultatenwordenbeschreveninHoofdstuk3.2voordeperiferearmͲenliesslagaders,
hoewel deze gunstige associaties beperkt blijven tot de buffercapaciteit van deze
vaten (d.w.z. compliance) en niet zozeer hun intrinsieke elasticiteit (d.w.z.
distensibiliteit).
Integenstellingtot(sportieve)fysiekeactiviteit,zoalsjoggen,fietsen,aerobicsen
tennis, bestaat er echter steeds meer bewijs dat sedentaire gedragingen, ofwel
‘activiteiten’ waarbij in principe veel wordt gezeten en welke tot beperkte energieͲ
verbranding leiden, een negatieve invloed hebben op cardiovasculaire gezondheid
(zoals ook beschreven in Hoofdstuk 1). In het verlengde hiervan hebben we
inHoofdstuk 3.3specifiek onderzocht of televisiekijken, de meest voorkomende
sedentairegedraging,geassocieerdismetarteriëlestijfheidopvolwassenleeftijd,en
ofzulkeassociatieonafhankelijkisvandieeerdergevondenvoorfysiekeactiviteitvan
een hoge intensiteit (Hoofdstuk 3.1 & 3.2).Hiervoor hebben we dezelfde aanpak
gebruiktalshiervoorbeschreven,echterisdetijdgespendeerdaantelevisiekijkenin
deAmsterdamGrowthandHealthLongitudinalStudyenkelopdeleeftijdvan32en
36 jaar gemeten in respectievelijk 1996 en 2000 (en dus niet gedurende de gehele
studieperiodevan13totenmet36jaar).Samengevatvondenwedat,vergelekenmet
individuen met minder stijve slagaders, zij met stijvere halsͲ en liesslagaders op 36Ͳ
jarigeleeftijdgemiddeldmeertelevisiehebbengekeken(circa20minutenperdag)op
de leeftijd van 32 en 36 jaar, wat dus een ongustige associatie suggereert tussen
televisiekijken en arteriële stijfheid. Specifiek waren de gevonden associaties
onafhankelijkvandetijdgespendeerdinfysiekeactiviteitvaneenhogeintensiteit,en
leken ze slecht ten dele gemediëerd te worden door, maar bleven in hoge mate
onafhankelijk van, televisiekijken gerelateerde associaties met de biologische
risicofactoren tijdens de 4Ͳjarige studieperiode.Onze bevindingen ondersteunen de
theoriedatsedentairgedragenerzijdsenfysiekeactiviteit(vaneenhogeintensiteit)
anderzijdsnietslechtselkaarstegenovergesteldezijnvanééncontinuüm,maartwee
typen gedragingen die naast elkaar bestaan, en elk tegengestelde effecten op
arteriële stijfheid hebben in het bijzonder en cardiovasculaire gezondheid in het
algemeen.

217



Samengevatenvanuithetperspectiefvanprimairepreventietonenonzedatadus
datnietenkeleengebrekaanfysiekeactiviteitvaneenhogeintensiteit,maarookeen
overmaataansedentairegedragingenmoetwordenvermedenomarteriëlestijfheid
enmogelijkcardiovasculaireziekteninhetalgemeentedoenvoorkomen.

Voedingsgewoontenenarteriëlestijfheid
Hoofdstuk 4 beschrijft de longitudinale associaties tussen voedingsgewoonten van
adolscentie tot en met volwassenheid en arteriële stijfheid op volwassenleeftijd.
Specifiek hebben we ons gericht op het eten van vezels en vezelrijke producten
(hoofdstuk4.1)enhetMediterranedieet(Hoofdstuk4.2),waarvanbekendisdatdeze
eengunstigeffecthebbenopcardiovasculairegezondheid.
In Hoofdstuk 4.1 tonen we dat, vergeleken met individuen met minder stijve
slagaders,zijmetstijverehalsslagadersen,inmindermate,liesslagadersop36Ͳjarige
leeftijd gemiddeld minder vezels hebben ingenomen in de voorgaande 24Ͳjarige
periode.Deze verschillen waren onafhankelijk van andere leefstijlrisicofactoren, en
werden bevestigd door kwalitatief vergelijkbare verschillen in de inname van
vezelrijke voedingsmiddelen (d.w.z. fruit, groenten en volgranen producten).Het
verschilininnameinvezelstussenmensenmet‘stijvere’vs.‘minderstijve’slagaders
bedroeg circa 2 tot 3 gram per dag, wat overeenkomt met de consumptie van een
appel of banaan, of een half portie van broccoli of muesli. De longitudinale
trajectanalyses tonen dat de verschillen in vezelinname tussen de groepen reeds
aanwezig waren op 13Ͳjarige leeftijd en hierna vrij stabiel bleven in de tijd.
Samengevat suggereren deze dat redelijke beperkte toenames in vezelinname van
adolescentie tot en met volwassenheid minder arteriële stijfheid kunnen
bewerkstelligen op volwassen leeftijd, en dat preventiemaatregelen zich reeds
moetenrichtenopkinderenvanjongeleeftijd.
InHoofdstuk 4.2bestuderen we de invloed van het Mediterrane dieet van
adolescentietotenmetvolwassenheidoparteriëlestijfheidopvolwassenleeftijd.Om
dit te onderzoeken werd voor iedere persoon en op ieder meetmoment een
Mediterrane dieet score berekend gebaseerd op de verschillende componenten die
dit dieet karakteriseren: d.w.z. groenten, fruit, volgranen, noten, peulvruchten, vis,
roodvlees,olijfolieenalcohol.Vergelekenmetpersonenmetminderstijveslagaders,
hielden zij met stijvere halsslagaders, en in mindere mate liesͲ en armslagaders, op
36ͲjarigeleeftijdzichmindergoedaanhetMediterranedieetpatrooninde24Ͳjarige
studieperiode. Ook nu toonden we dat verschillen tussen de groepen die werden
vergeleken reeds op 13Ͳjarige leeftijd aanwezig waren, en dat het Mediterrane
dieetpatroonook gunstiggeassocieerd is met traditionele biologischerisicofactoren,
metnamebloeddruk,gedurendede24Ͳjarigestudieperiode.Bloeddrukbleekookeen
significante mediator in de associatie tussen het Mediterraans dieet en arteriële
stijfheid.
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Rokenenarteriëlestijfheid
InHoofdstuk 5onderzochten we in welke mate roken in adolescentie en in
volwassenheid,enveranderingeninrookgedraggedurendedezeperiode,vaninvloed
zijn op arteriële stijfheid op volwassen leeftijd, en of zulke associaties verklaard
kunnenwordendoorinflammatieen/ofendotheeldysfunctie.Wetonendatrokenin
adolescentie en persisterend roken tussen adolescentie en volwassenheid
geassocieerdzijnmethogerearteriëlestijfheid,nugemetenalspulsewavevelocity,
van de centrale aorta, maar niet de slagaders in armen en benen.Voor een deel
worden deze associaties verklaard door roken gerelateerde associaties met
biologische risicofactoren, met name cardiorespiratoire fitheid.Hoewel aanhoudend
rokentussenadolescentieenvolwassenheidookinverbandgebrachtmeteenhoger
niveau van inflammatie en endotheeldysfunctie, lijken deze twee mechanismen niet
verklarendinjongvolwassenen.Inplaatsdaarvanlijktrokeneengemeenschappelijke
antecedent voor ontsteking en endotheleeldysfunctie enerzijds en arteriële stijfheid
anderzijds,maarzijndezeonderlingnietgerelateerdindezejongepopulatie.

In Hoofdstuk 6 worden de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift
samengevat en bediscussieerd. Diverse methodologische kanttekeningen worden
hierbij geplaatst. In het kort ondersteunen onze studies de gedachte dat
leefstijlrisicofactoren een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van
cardiovasculaire ziekten (zie Hoofdstuk 1). Onze longitudinale aanpak maakt het
mogelijk om aan te tonen dat adolescentie en de overgang naar volwassenheid
belangrijkeperiodenzijnwaarinleefgewoonten,tenminstetendele,arteriëlestijfheid
bepalenopvolwassenleeftijd.
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