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SAMENVATTING 
De prevalentie  van cardiovasculaire risicofactoren varieert voor de 
verschillende etnische groepen in Nederland, evenals voor de verschillende 
inkomensgroepen. Mensen van Afrikaanse afkomst en uit zuidelijk Afrika 
hebben vaker hypertensie en ook een ernstigere vorm van hypertensie. Mensen 
van Zuid-Aziatische afkomst hebben vaker diabetesmellitus type 2 (oM2) of een 
metabool syndroom.  Deze verschillen worden waarschijnlijk veroorzaakt door 
een combinatie van genetische factoren en factoren gelegen in cultuur, 
taalvaardigheid en opleiding.  Ook de opvolging van leefstijladviezen  en het 
omgaan met zelfmanagement bij een chronische aandoening als  DM2 kunnen 
problemen opleveren bij mensen die de Nederlandse  taal niet machtig zijn of 
die laaggeletterd zijn. Dit vraagt van de hulpverleners een 'aanpak op maat'. 
In dit artikel worden de richtlijnen uit de NHG-standaard  Cardiovasculair 
risicomanagement 2voor cardiovasculaire risicofactoren onder de loep genomen 
voor mensen van niet-westerse afkom s t in Nederland. Zowel de opsporing als 
de behandeling van risico factoren komt aan bod als zij afwijkend zijn van de 
gangbare richtlijnen. 

INLEIDING 
Hart- en vaatziekten (hvz) zijn verantwoordelijk voor30% van alle sterfte in 
Nederland. Niet alle mensen in Nederland lopen eenzelfde risico: bepaalde etnische 
en sociaal economische groepen in Nederland lopen meer risico op het ontstaan van 
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en het overlijden aan hvz dan andere. In het rijtje bekende risicofactoren voor hvz 
zoals overgewicht, roken en hypertensie vormen (werk)stress, laaggeletterdheid en 
etniciteit onafhankelijke factoren. 
Ook de aanpak en behandeling van de risicofactoren is niet voor alle groepen 
hetzelfde. 
Het is voor artsen en apothekers in de dagelijkse praktijk vaak lastig om te weten 
wanneer ze van de gebruikelijke richtlijnen voor opsporing en behandeling van 
cardiovasculaire risicofactoren moeten afwijken. Dit komt onder andere omdat de 
zorgstandaard Vasculair risicomanagement1en de nhg-Standaard Cardiovasculair 
risicomanagement2daarover weinig specifieke adviezen geven. Dit heeft deels te 
maken met het ontbreken van voldoendewetenschappelijke gegevens over de juiste 
aanpak van etnische en sociaaleconomische verschillen bij hvz in Nederland. 
Internationaal zijn wel gegevens bekend over etnische en sociaal economische 
verschillen.3 Daaruit komt onder andere naar voren dat de relatie tussen risicofactor 
en uitkomst (hvz) niet voor alle etnische groepen dezelfde is. Verschillen tussen 
bevolkingsgroepen worden waarschijnlijk veroorzaakt door een combinatie van 
genetische en leefstijlfactoren, waarbij verschil in gebruik van gezondheidszorg en 
met name therapietrouw ook een rolspelen. 
Tien procent van de Nederlandse bevolking en 30% van de migranten in Nederland 
zijn laaggeletterd. Laaggeletterden onder vinden, evenals mensen in lage 
inkomensgroepen, vaker gezondheidsproblemen. Dit houdt verband met de vaak lage 
gezondheidsvaardigheden die maken dat patiënten de uitleg, instructies en adviezen 
of medicatie niet op de juiste manier kunnen toepassen.4Dit artikel geeft praktische 
adviezen voor (huis)artsen en apothekers over de opsporing en behandeling van 
risicofactoren voor hvz bij mensen van verschillende etnische en sociaaleconomische 
achtergrond. Het artikel concentreert zich op die aspecten die afwijkend of 
aanvullend zijn op de nhg-Standaard Cardiovasculair 
risicomanagement.2 In dit artikel gebruiken we verschillende termen, zoals niet-
westerse (bevolkings)groepen, migranten, mensen van migrantenafkomst of mensen 
van niet-westerse afkomst, voor mensen die in Nederland wonen maar daar niet hun 
(genetische) oorsprong hebben. Onder ‘niet westers’ verstaan wij, net als het 
Centraal Bureau voor de Statistiek, alle landen buiten Europa, Noord-Amerika of 
Oceanië (Australië, Nieuw-Zeeland, Indonesië en Japan),en Turkije. 

ETNISCHE EN SOCIAALECONOMISCHE VERSCHILLEN IN INCIDENTIE VAN EN STERFTE 
AAN HVZ 
Mensen afkomstig uit Suriname, de Antillen/Aruba en Turkije hebben een iets 
verhoogde kans op hvz  invergelijking met andere Nederlanders, ook na correctie 
voor onder andere sociaaleconomische status. Marokkanen hebben een beduidend 
lagere kans op hvz. Deze patronen gelden in ongeveer gelijke mate voor mannen en 
vrouwen. Opvallend is de jonge leeftijd waarop hvz voorkomen bij vooral 
Hindoestaanse Surinamers. In de leeftijdsgroep van 35-60 jaar is bij hen de kans op 
hvz drie keer zo hoog als bij andere Nederlanders (Hindoestanen15%, Creolen 8%, 
autochtone Nederlanders 5%).2Dit heeft zeer waarschijnlijk te maken met de hoge 
prevalentie van diabetes mellitus en hypertensie en het ongunstige lipidenprofiel.5  

De verschillen in incidentie van hvz tussen de verschillende 
bevolkingsgroepenweerspiegelen zich in de verschillen in sterfte aan hvz bij deze 
groepen. Dit is inzichtelijk gemaakt in figuur 1.6 
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[FIGUUR 1] 
Mensen met een laag opleidingsniveau of een laaginkomen lijden beduidend vaker 
aan hvz vergeleken met mensen met een hoger inkomensniveau en ook de sterfteer 
aan is bij hen hoger. Ongezond gedrag zoals roken, alcoholmisbruik en onvoldoende 
lichamelijke beweging speelt hierin een belangrijke rol. Figuur 2 maakt de 
verschillen in cardiovasculaire incidenties en sterfte naar inkomensklasse 
inzichtelijk. Vooral bij de laagste inkomensgroep valt op dat het sterfterisico veel 
sterker verschilt van de referentiegroep dan het incidentierisico. 
Dit zou erop kunnen wijzen dat ook factoren in de gezondheidszorg zelf een deel van 
de verschillen zouden kunnen verklaren, bijvoorbeeld dat de zorg aan deze groep 
minder effectief is.6 

[FIGUUR 2] 

RISICOFACTOREN VOOR HVZ 
Alle risicofactoren voor hvz komen bij lage inkomens groepen en bij sommige 
migrantengroepen vaker voor dan bij hoge inkomensgroepen. Hierna bespreken we 
voor de verschillende risicofactoren voor hvz de aandachtspunten bij migranten en 
mensen met een lage opleiding. 

Metabool syndroom 
Het metabool syndroom is een cluster van risicofactoren die het risico op hvz sterk 
verhogen. Men spreekt van een metabool syndroom bij patiënten met een verhoog de 
middel omtrek of bmi ≥ 30 kg/m2 plus twee van de andere criteria genoemd in tabel 
1. Patiënten met metabool syndroom hebben op jonge leeftijd al een intensie 
verebehandeling nodig. 
Metabool syndroom komt vaak voor bij mensen van Zuid-Aziatische afkomst, zoals 
Hindoestanen. In Nederland heeft ongeveer de helft van de Hindoestaans-Surinaamse 
mannen en vrouwen in de leeftijd van 35-60jaar deze aandoening. Bij de creoolse 
Surinamers in die leeftijdsgroep is dat 19% van de mannen en 34% van de vrouwen. 
Van de autochtone Nederlanders heeft 31% van de mannen en 27% van de vrouwen 
een metaboolsyndroom.7Het is voor de praktijk van belang te weten dat mensen van 
Zuid-Aziatische afkomst aan het metabool syndroomkunnen lijden, terwijl zij 
nagenoeg normale ldl- en totaalcholesterolwaarden hebben. Volgens de nhg-
Standaard Cardiovasculair risicomanagement2 zou er dan geen reden zijn hen te 
behandelen, terwijl zij juist een intensieve begeleiding nodig hebben om hvz te 
voorkomen. 
Triglyceriden en het metabool syndroom lijken dan ook een betere voorspeller van 
hvz bij deze groep dan het ldl-cholesterol.8 

[TABLE 1] 

Hypertensie 
Bij mensen van West-Afrikaanse afkomst of uit zuidelijk Afrika begint hypertensie 
vaker op jongere leeftijd, stijgt sneller met de leeftijd, richt eerder nierschade aan of 
veroorzaakt eerder hersenbloedingen. Er zijn aanwijzingen dat bij deze etnische 
groepen een verhoogde vaatcontractiliteiten grotere zoutgevoeligheid een rol spelen. 
Bij de vrouwen in de reproductieve leeftijd, tussen 30 en 40jaar, is er een grote 
toename van hypertensie aangetoond.9Oversterfte aan hvz bij deze groepen treedt op 
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voor het65e jaar, met name aan cva en cardiale problematiek.10Anders dan 
aangegeven in de nhg-Standaard Cardiovasculair risicomanagement,2 zouden 
opsporing, preventieve maatregelen en medicamenteuze behandeling bij deze 
bevolkingsgroepen dan ook gericht en op jongere leeftijd moeten plaats vinden (zie 
kader 1 en 2). 
Ook bij mensen van Zuid-Aziatische afkomst komthypertensie vaker voor dan bij de 
autochtone Nederlanders, maar niet op zo jonge leeftijd als bij de mensen van West-
Afrikaanse afkomst en uit zuidelijk Afrika en niet zo ernstig. De medicamenteuze 
behandeling wijkt voor deze groep niet af van de gangbare richtlijnen. 

[KADER 1 AND KADER 2] 

Hypercholesterolemie 
Turkse (13%), Marokkaanse (10%), Hindoestaanse (13%)en creoolse (8%) 
Nederlanders lijden minder vaak aan hypercholesterolemie dan andere Nederlanders 
(29%)Hindoestanen hebben echter wel vaker een verhoogd triglyceridengehalte en 
een verlaagd hdl-cholesterol, het geen leidt tot een sterk verhoogd risico op hvz (zie 
onder metabool syndroom).15In de nhg-Standaard Cardiovasculair 
risicomanagement2 

wordt aanbevolen cholesterolverlagers voor te schrijven bij een verhoogd risico op 
hvz, te beginnen met simvastatine. 
Bij onvoldoende succes hiermee is switchen naar rosuvastatine een van de 
mogelijkheden in de volgen de behandelstap. Bij mensen van Aziatische afkomst kan 
behandeling met cholesterolverlagers echter tot onverwachte bij werkingen leiden. 
Zij kunnen namelijk een genetisch bepaalde langzame variant van cytochroom P450-
enzymen hebben, wat leidt tot een verhoogdeconcentratie in het bloed. Bijwerkingen 
zoals spierafbraak of nierfunctiestoornis kunnen het gevolg zijn. Van rosuvastatine is 
dit aangetoond, maar het is zeer welmogelijk dat dit ook voor andere statines 
opgaat.16,17 

Diabetes mellitus type 2 
Surinaamse, Marokkaanse en Turkse Nederlanders hebben drie tot zes keer zo vaak 
diabetes mellitus type 2(dm2) als andere Nederlanders.18 Onder 55-plussers lijdt een 
derde van de Hindoestaanse en Marokkaanse Nederlanders aan dm2, ruim een kwart 
van de Turkse Nederlanders en een vijfde van de Antillianen. Bij Hindoestanen 
ontstaat de ziekte vaak al op jongere leeftijd en zij hebben een eerder en groter risico 
op cardiovasculaire complicaties. Genetische aanleg speelteen rol, maar ook 
overgewicht met ongunstige vetverdelingen gebrek aan lichaamsbeweging. 
Ook een lage sociaaleconomische status vergroot het risico op dm2 en een slechte 
uitkomst. Laaggeletterdenzijn slechter ingesteld en hebben meer complicaties dan 
hoger opgeleiden. Leefstijlfactoren en chronische stressspelen hierbij een rol.4 

LEEFSTIJLADVIEZEN EN ZELFMANAGEMENT 
Leefstijlfactoren zoals roken, alcoholgebruik, gebrek aan lichaamsbeweging, 
ongezonde voeding, overgewicht en stress dragen in belangrijke mate bij aan het 
ontstaan van hvz en aan het vergroten van de risicofactoren. Veel van deze factoren 
komen vaker voor bij migranten en bij mensen met een lage sociaaleconomische 
status dan bij hoogopgeleiden. 
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Bij mensen met risicofactoren voor hvz is juist verandering van leefstijl de eerste 
stap, maar om verschillen de redenen is dat bij deze bevolkingsgroepen extra 
moeilijk. 
Culturele factoren spelen hier een rol én het ontbreken van vaardigheden voor 
adequaat zelfmanagement. Bij het geven van leefstijladviezen moet hiermee rekening 
worden gehouden. Veel Turks-Nederlandse mannenroken en dit heeft voor hen een 
belangrijke sociale functie. Stress speelt in het migrantenbestaan vaak een grote rol: 
veel mensen hebben een geschiedenis van onzekerheid, angst en armoede. 
Overgewicht komt onderalle niet-westerse migranten vaak voor, ook op jongere 
leeftijd. Dik zijn is voor veel mensen juist een teken van gezondheid, rijkdom en 
schoonheid. Van de creools-Surinaamse vrouwen tussen 35-60 jaar heeft 77% een 
bmi > 30 kg/m2 (mannen 59%), en bij Hindoestaans-Surinaamse vrouwen is dat 67% 
(mannen 60%).7 Ook onder mensen met een lage sociaaleconomische status is 
overgewicht een groeiend probleem. 
Een advies om ‘te gaan sporten of meer te bewegen’ moet in samenspraak met de 
patiënt tot stand komen, waar bijhaalbare en concrete doelen worden afgesproken. Er 
kunnen zich verschillende praktische barrières voordoen, zoals het ontbreken van 
gescheiden sportfaciliteiten, een tekort aan financiële middelen of het ontbreken van 
kinderopvang. 
Turkse, Marokkaanse en Hindoestaanse diabetici noemden het opvolgen van 
leefstijladviezen als grootste probleem, omdat deze vaak als strijdig worden ervaren 
met de eigen culturele opvattingen.19 Ook wordt de ernst van dm2 vaak lager 
ingeschat. 
Begeleiding door diabetesverpleegkundigen met uitgebreide voorlichting in de taal 
van de patiënt leidt tot betere uitkomsten, evenals groepsconsulten in de 
huisartspraktijk. Op de website van het loket gezond leven 
(www.loketgezondleven.nl) is een database te raadplegen van in Nederland 
beschikbare leefstijlinterventies. 
Van de website www.huisarts-migrant.nl is voorlichtingsmateriaal in verschillende 
talen te downloaden. 
De aanpak van een aantal gemeenten in Nederland, bijvoorbeeld ‘de Gezonde wijk’, 
lijkt veelbelovend wat betreft verbeteringen in de gezondheid van mensen. Bij 
succesvolle interventies ligt de nadruk op het opstellen van leefstijlprogramma’s op 
maat, waarin vaardigheden van de patiënt en ondersteuning van diens thuisfront 
versterkt worden. Aandacht voor taal, begripsniveau, cultuur en communicatie is 
onontbeerlijk. 

THERAPIETROUW 
Veel patiënten nemen hun geneesmiddelen niet of niet op de juiste manier in. Dit 
geldt voor alle bevolkingsgroepen, maar het komt vaker voor bij mensen met een 
migrantenachtergronden bij laaggeletterden.20 Zo wordt bloeddruk medicatie vaker 
snel na aanvang gestopt of onregelmatigingenomen.21 Er zijn allerlei redenen 
waarom patiënten medicijnen niet of niet goed innemen, bedoeld ofonbedoeld.22 

Onder onbedoelde therapieontrouw wordt niet-gepland gedrag verstaan (bijvoorbeeld 
het vergeten van medicatie); bedoelde therapieontrouw betekent dat de patiënt actief 
besluit de voorschriften niet op te volgen. 
Het onbedoeld niet-innemen van geneesmiddelen kan veroorzaakt worden door 
onbegrip over het ‘hoe en waarom’ van het geneesmiddelgebruik. Veel voorkomende 

http://www.nivel.eu/


Vintges, M.M.O., Brewster, L.M., Dijk, L. van, Horikx, A., Muijsenbergh, M.E.T.C. van den. 
Etnische en sociaaleconomische verschillen bij hart- en vaatziekten. MFM - Tijdschrift over 
praktijkgerichte farmacotherapie: 2013, 3(2), 6-11 

This is a NIVEL certified Post Print, more info at http://www.nivel.eu 

mis verstanden zijn onder andere dat mensen niet weten dat zij medicatie voor dm2 
of hoge bloeddruk ook moeten innemen als zij zich goed voelen. Zij zien hun hoge 
bloeddruk als een tijdelijke symptomatische ziekte veroorzaakt door stress en nemen 
alleen medicatie in wanneer zij klachten krijgen, zoals hoofdpijn. Taal barrière en 
laaggeletterdheid spelen hierbij vaak een rol.23 Mensen die laaggeletterd zijn of 
anderstaligen kunnen de schriftelijke instructies niet lezen, zoals vermeld in folders, 
patiënten brieven, bijsluiters of op de etiketten van medicijndoosjes. Of ze hebben 
moeite met het begrijpen van medicatie-instructies: driemaal daags een tablet kan 
leiden tot het nemen van eenmaal daags drie tabletten of andere variaties. Bovendien 
vereist het inpassen van geneesmiddelengebruik in het dagelijks leven een 
planmatige aanpak, die moeilijk kan zijn voor mensen met lage 
gezondheidsvaardigheden. 
Het bedoeld afwijken van de voorgeschreven therapie is vaak een gevolg van (angst 
voor) bijwerkingen. Zo is de therapietrouw bij diuretica lager dan bij andere 
bloeddrukverlagendemiddelen.21 De Therapietrouw monitor 
(www.therapietrouwmonitor.nl) bevat cijfers over chronisch medicijngebruik. Deze 
gegevens over gedragen ervaringen met geneesmiddelen zijn groten deels afkomstig 
van patiënten zelf. De cijfers maken duidelijk hoe het met de therapietrouw in 
Nederland gesteld is en of deze verandert. 
Opvattingen over ziekte en behandeling kunnen ook leiden tot bedoelde 
therapieontrouw. In deze opvattingenspelen cultuur en religie een rol. Zo is 
bijvoorbeeld van Surinaamse Nederlanders bekend dat zij ook eigenmiddelen 
gebruiken om ‘de hoge druk te bestrijden’, zoals knoflook of papaya.24Voor een 
adequate behandeling is aandacht van de artsen en apothekers nodig voor het 
begripsniveau en de opvattingen van patiënten over ziekte en medicatie. 
Medicatie verdient uitleg op maat, waarbij getoetst wordt of de patiënt de uitleg echt 
heeft begrepen. De Stichting Bedrijfsfonds Apotheken heeft een balieklapper ‘De 
bijsluiter in beeld’ ontwikkeld die gebruikt kan worden bij het geven van uitleg over 
het gebruik van geneesmiddelen. 

CONCLUSIE EN DISCUSSIE 
hvz komen vaker voor bij niet-westerse bevolkingsgroepen in Nederland en de sterfte 
eraan is ook hoger. 
Ook bij de lage inkomensgroepen is dit het geval. Hvz manifesteren zich op jongere 
leeftijd of richten eerder en sneller schade aan, waardoor de patiënt al op jonge 
leeftijd risico’s loopt. 
De nhg-Standaard Cardiovasculair risicomanagement2adviseert om in ieder geval 
altijd een risicoprofiel op testellen bij alle patiënten met dm2, reumatoïde artritis of 
hvz in de voorgeschiedenis, een systolische bloeddruk hoger dan 140 mmHg, 
triglyceriden hoger dan 6,5mmol/l, rokers ouder dan 50 jaar, of een belaste familie 
anamnese voor hvz. Wij denken dat een Zuid-Aziatische(Hindoestaanse) of West-
Afrikaanse achtergrond of uitzuidelijk Afrika afkomstig zijn in dit rijtje thuishoren 
als onafhankelijke risicofactor.25De tabellen van de nhg-Standaard Cardiovasculair 
risicomanagement2 zijn overwegend groen gekleurd bij een leeftijd onder de 55 jaar 
bij mannen en onder de 60 jaar bijvrouwen. Dit houdt een laag risico op hvz in, waar 
bij zelden medicamenteuze therapie is geïndiceerd. 
De cijfers wijzen echter op een oversterfte aan hvz bij mensen van West-Afrikaanse 
afkomst, uit zuidelijk Afrikaen van Zuid-Aziatische afkomst vóór het 65e levensjaar. 
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Om die reden zijn screening, het treffen van preventieve maatregelen en het starten 
van medicamenteuze therapie bij deze groepen al op jongere leeftijd aangewezen; als 
vuistregel geldt vanaf het 30e levensjaar. 
Zelfmanagement en therapietrouw verdienen speciale aandacht bij laaggeletterden en 
migranten. Het is dus zaak voor artsen en apothekers om hiermee in de 
praktijkrekening te houden. 
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Figuur 1 Verschillen in cardiovasculaire incidentierisico’s en sterfterisico’s 
naar etniciteit.6 De risico’s worden vergeleken met een referentiegroep 
bestaande uit de autochtone Nederlandse bevolking, voor wie het 
relatieve risico (rr) is gelijkgesteld aan 1. 
 

 
 
Figuur 2 Verschillen in cardiovasculaire incidentierisico’s en sterfterisico’s naar 
inkomensklasse (1= laag, 5 = hoog). De risico’s worden vergeleken met de groep 
met het hoogste inkomen (5), voor deze groep is het relatieve risico (rr) gelijkgesteld 
aan 1.6 
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