Gezond leven: ook voor
Sjögrenpatiënten belangrijk
U kunt nog zo uw best doen om voor het syndroom
van Sjögren een optimale behandeling te krijgen en
u hieraan te houden, in één ding verschilt u niet van
mensen die geen ziekte hebben: door gezond te leven
verbetert u uw levensverwachting èn - nog belangrijker
- uw kans op meer jaren in een betere gezondheid.
Met dit laatste bedoel ik dan dat u naast uw Sjögren zo
min mogelijk ook nog eens geplaagd gaat worden door
andere ziekten, kwalen en ongemakken.
Verbetering van levensverwachting en kwaliteit
van leven bereikt u door de kans op ongevallen te
verkleinen en ziekten te voorkomen of uit te stellen. In
Nederland komen er jaarlijks ongeveer 2.500 dodelijke
ongevallen voor in huis. Dit betreft vaak de gevolgen
van vallen en bij ouderen is dat vaak het gevolg van
spierzwakte.
Naast ongevallen zijn de belangrijkste doods
oorzaken in Nederland hart- en vaatziekten en kanker.
Besproken zullen worden enkele aspecten van de
achtergronden en oorzaken. Verder of de risico's erop
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zijn te beïnvloeden en hoe. Niet onbelangrijk is of het
op een bepaalde leeftijd, laten we zeggen op de leeftijd
van 65 jaar of ouder, nog zin heeft om uw lifestyle te
veranderen.
Daarnaast zal nog worden besproken of u,
waarom en hoeveel extra vitamine D3 u zou moeten
slikken. Een ander gevaar dat u - afhankelijk van
uw situatie - kan bedreigen is het slikken van zgn.
NSAID's. Dit zijn ontstekingsremmende en pijnstillende
geneesmiddelen die deels vrij te koop zijn. Voorbeelden
zijn ibuprofen, diclofenac en naproxen.
Sterfte en verloren levensjaren
Figuur 20.1 laat het aantal doden en verloren levensjaren zien in 2010 voor mannen en vrouwen ingedeeld naar doodsoorzaak. Hoewel er verschillen zijn
tussen mannen en vrouwen zijn de sterfgevallen vnl.
door hart- en vaatziekten (hartinfarct, beroerte), kanker, longafwijkingen (COPD en infecties) en diabetes

sterfte: aantal, verloren levensjaren
mannen

vrouwen

oorzaak

aantal

levensjaren

oorzaak

aantal

levensjaren

longkanker

6.536

88.600

dementie

6.501

39.621

coron.hartziekten

6.004

71.135

beroerte

5.425

47.582

beroerte

3.488

35.195

coron.hartziekten

4.378

42.054

COPD

3.288

28.557

hartfalen

4.289

27.386

longinfecties

2.709

22.933

longkanker

3.678

67.297

dikkedarmkanker

2.691

34.877

borstkanker

3.213

59.369

hartfalen

2.623

20.907

longinfecties

3.066

23.461

prostaatkanker

2.593

23.730

COPD

2.696

29.169

dementie

2.513

15.977

dikkedarmkanker

2.420

32.843

diabetes mellitus

1.382

16.831

diabetes mellitus

1.620

15.661

www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/wat-zijn-de-belangrijkste-doodsoorzaken-kopie
gegevens van het jaar 2010

Figuur 20.1 Aantal sterfgevallen en verloren levensjaren voor mannen en vrouwen in
Nederland in 2010 ingedeeld naar doodsoorzaak.
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Sterfte aan kanker in Nederland
Er zijn 4 vormen van kanker waaraan in Nederland
in 2010 in totaal 21.163 personen overleden.
Longkanker is bij zowel mannen als vrouwen de meest
voorkomende vorm van kanker.
kanker van

mannen

long
borst
dikkedarm
prostaat
totaal

vrouwen

totaal

6.536

3.678

10.214

32

3.213

3,245

2.691

2.420

5.111

2.593

-

2.593

11.852

9.311

21.163

A: normale slagader
wand van
slagader

A: normale
bloedflow

B: vernauwde
slagader

B: abnormale
bloedflow

plaque

doorsnede slagader

Aantal sterftegevallen als gevolg van de vier meest voor
komende vormen van kanker in Nederland in 2010.
www.nationaalkompas.nl

Hart en vaatziekten

vernauwing plaque

Hart- en vaatziekten komen vooral tot uitdrukking bij
personen boven de 60 jaar. Ze kunnen op basis van de
slagaders die erbij betrokken zijn worden ingedeeld in
groepen:

Figuur 20.2 A: normale slagader met een normale
doorstroming van het bloed. B: een slagader waarin
zich een plaque (plak) heeft gevormd waardoor met
verminderde doorstroming van het bloed.

- halsslagaders: cerebrovasculaire ziekte zoals TIA* en CVA*
- kransslagaders: hartinfarct, angina pectoris, hartfalen en
hartdood
- perifere slagaders: etalagebenen" (claudicatio
intermittens)
- aorta: aneurysma
- nierslagaders: chronische nierziekte

TIA
Een TIA bestaat uit neurologische symptomen die plotseling beginnen en volledig herstellen, zonder tekenen
van een infarct op MRI of CT.1 De meest voorkomende
verschijnselen zijn:

Atherosclerose is de naam van het proces dat
gewoonlijk de oorzaak is van de vaatafwijkingen. In het
Nederlands wordt dit vaak aderverkalking genoemd,
een naam die dubbel fout is omdat het niet de aders
maar slagaders betreft en het proces niet verkalking
als kenmerk heeft. Atherosclerose is een proces van
tientallen jaren. Er kunnen de volgende stadia worden
onderscheiden:
1. initial lesion: binnendringen van macrofagen in de
vaatwand met enkele schuimcellen (macrofagen met
opgenomen cholesterol)
2. fatty streak: ophoping van cholesterol in de cellen van de
vaatwand
3. intermediate lesion: ophoping van cholesterol in de
cellen en kleine ophopingen van cholesterol buiten de
cellen
4. atheroma: ophoping van cholesterol in de cellen en een
kern van cholesterol buiten de cellen
5. fibroatheroma: één of meer kernen van cholesterol en
lagen met fibrose en verkalking
6. complicated lesion: defecten in de binnenwand van de
slagader, bloeduitstortingen, bloedingen en trombose
__________________
* TIA: transient ischemic attack
CVA: cerebrovasculair accident (=beroerte)
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www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/atherosclerosis/ (gemodificeerd)

- zwakte/doof gevoel in hand, tong, wang, gezicht, arm,
been
- moeite met praten, verwarde/onduidelijke spraak of niet
kunnen spreken
- wazig zien, dubbelzien/verminderd zicht in 1 of 2 ogen

TIA's komen veel voor, ongeveer bij 1 op 500 personen
per jaar. Het risico hangt duidelijk samen met de leeftijd: onder de 45 jaar komen TIA's vrijwel niet voor maar
bij personen boven de 75 jaar bij 1 op 40 per jaar.2 De
oorzaak is meestal een blokkade in de slagader naar de
hersenen door de reeks van gebeurtenissen: plaques,
bloedstolsel, afsluiting en gestoorde doorbloeding.
Soms ontstaat een TIA door een stolsel dat zich vanuit
het hart naar de hersenen heeft verplaatst (embolie).
Er kan ook sprake zijn van vernauwingen van kleine
bloedvaten in de hersenen door hoge bloeddruk of
atherosclerose (zgn. lacunaire TIA).
Als een slagader langer dan een paar minuten geblokkeerd is sterft weefsel af (infarct) en ontstaat er
een CVA. Bij 10% van de mensen met een TIA ontstaat
binnen 3 maanden alsnog een CVA.
CVA
Bij een CVA is er sprake van het afsterven van
hersen
weefsel door een verminderde of afwezige
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Tabel 20.2 Hazard ratio's voor cardiovasculaire
sterfte bij personen met 7-8 positieve leefstijl
onderdelen t.o.v. die met minder dan 7. Zie tekst.

Tabel 20.1 Beïnvloedbare risicofactoren voor
cardiovasculaire ziekten.3
- roken
- onvoldoende groente en fruit
- psychosociale factoren
- obesitas
- teweinig lichaamsbeweging
- overmatig alcoholgebruik
- hoog cholesterol
- hoge bloeddruk
- diabetes mellitus
doorbloeding en zichtbare afwijkingen op een MRI of
CT. Verschijnselen kunnen hetzelfde zijn als die van
een TIA maar ze zijn vaak ernstiger en/of duren langer
en/of zijn permanent. Opmerkelijk is dat meer dan
90% van de CVA's zonder verschijnselen verloopt. De
oorzaken van een CVA kunnen zijn:
- zoals van TIA: vorming van een stolsel op een
plaque of embolie vanuit hart of afwijkingen van
kleine vaten
- het bloed stroomt niet (systemische hypoperfusie):
bv. na een hartinfarct, door ritmestoornissen, door
een longembolie of door zuurstoftekort
- trombose in aders met stuwing die tot een bloeding
leidt
- een bloeding uit een aneurysma
- vaatkrampen na een subarachnoidale bloeding
(SAB) met als gevolg een zgn. vertraagde ischemie;
vaatkrampen komen bij 1 op de 3 SAB voor
waardoor de helft van de patiënten permanente
hersenschade oploopt
Cardiovasculaire ziekten (hart- en vaatziekten)
90% van de cardiovasculaire (hart- en vaatziekten)
wordt veroorzaakt door negen beïnvloedbare factoren,
de overige 10% door bv. leeftijd en genetische bepaalde factoren (zie tabel 20.1).3 Hieruit blijkt dat obesitas
een heel belangrijke centrale plaats inneemt terwijl
de factoren die hiertoe bijdra gen (teweinig lichaams
beweging, overmatig alcoholgebruik) of er het gevolg
van kunnen zijn (hoog cholesterol, hoge bloeddruk,
diabetes mellitus), zelf ook weer risicofactoren zijn.
Onherkenbare TIA
Een CVA is een grotere beschadiging dan de (onzichtbare) TIA. Als 90% van de CVA's ongemerkt verloopt,
moeten TIA's dat nog vaker doen. Zulke TIA's kunnen
niet worden herkend omdat ze per definitie geen
afwijkingen op CT of MRI geven en ook nog eens
zonder klinische verschijnselen verlopen.

					

hazard ratio

sterfte hart- en vaatziekten
- mannen				0,35
- vrouwen				0,24
beroerte
- mannen				0,36
- vrouwen				0,28
coronaire hartziekte
- mannen				0,19
- vrouwen				0,20
Leefstijl en cardiovasculaire ziekten
De invloed van de leefstijl op de kans op cardiovasculaire
sterfte werd onderzocht bij 18.747 Japanse mannen en
24.263 vrouwen (40-79 jr). Ze hadden geen hartziekten
bij aanvang in 1988-1990 en de follow-up was tot 2006.4
Er werd een score bepaald op basis van het aantal van
onderstaande punten waaraan werd voldaan:
-

één of meer stuks fruit per dag
één of meer keer vis per dag
bijna dagelijks melk
sporten vijf of meer uur per week en/of één of meer
uur wandelen per dag
BMI van 21-25 kg/m2 (BMI: gewicht/lengte2)
minder dan 46 g alcohol per dag
niet roken
5,5-7,5 uur slaap/dag

De hazard ratio (HR, zie kader) op cardiovasculaire
sterfte werd vergeleken tussen mensen met een score
van 7-8 punten en met 0-2 punten (zie tabel 20.2). De
conclusie is dat het risico op sterfte tijdens de follow-up
aan een cardiovasculaire ziekte bij een gezonde leefstijl
3-5x kleiner was dan bij een minder gezonde leefstijl.
hazard ratio (HR)
de kans op X* in de studiegroep
HR = ------------------------------------------de kans op X in de controlegroep
* X: bv hartinfarct, beroerte, dood

op een bepaald
moment in de
studie

voorbeelden
HR = 1
HR = 2
HR = 0,5

geen verschil in X tussen beide groepen
2x zoveel personen met X in de studiegroep
als in de controlegroep
half zoveel personen met X in de studiegroep
als in de controlegroep

http://www.medicine.ox.ac.uk/bandolier/painres/download/whatis/what_are_haz_ratios.pdf
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beroerte en zout

hartdood en zout

O'Donnell MJ, et al. Urinary sodium and potassium excretion and risk of cardiovascular events. JAMA. 2011;306:2229-38
[PMID: 22110105]

O'Donnell MJ, et al. Urinary sodium and potassium excretion and risk of cardiovascular events. JAMA. 2011;306:2229-38
[PMID: 22110105]

zoutinname: als maat wordt de natriumuitscheiding per dag gebruikt (zout ~2,5 x Na)

zoutinname: als maat wordt de natriumuitscheiding per dag gebruikt (zout ~2,5 x Na)

Figuur 20.3 Zoutgebruik en hazard ratio op een beroerte (links) en hartdood (rechts). Zie tekst.
Leefstijl en cardiovasculaire ziekte en totale sterfte
Carlsson et al. 38 onderzochten de invloed van een
gezonde leefstijl exclusief de BMI. De maat voor een
gezonde leefstijl was het aantal met "ja" beantwoorde vragen. Hiermee werd de kans op cardiovasculaire
ziekte en totale sterfte voorspeld. Voor het onderzoek
werden tussen 1997-99 4.232 mannen en vrouwen
gerecruteerd die in 1937/38 waren geboren. Ze werden gemiddeld 11 jaar gevolgd. De 7 vragen die een
gezonde leefstijl meten waren: 38

Op basis van het aantal bevestigend beantwoorde
vragen werden vier groepen gemaakt: ongezond (n=
0-2), intermediair (n=3), gezond (n=4-5) en zeer gezond
(n=6-7).
In de follow-up periode kregen er 375 een cardio
vasculaire incident en overleden er 427. Zeer gezond
levende personen hadden een verminderd risico op
cardiovasculaire incidenten dan ongezond levende
personen. Met correcties voor BMI en opleiding waren
de hazard risico's en 95% betrouwbaarheidsintervallen:

1. Bent u een niet-roker?
2. Drinkt u per dag tussen 1 alcoholische drank/
maand tot 3 per dag?
3. Doet u 1x of meer per week aan matige of
intensieve lichamelijke activiteit
4. Eet u minder dan 1x per week bewerkt vlees als
hoofdmaaltijd?
5. Eet u minstens 1x per week vis?
6. Eet u dagelijks fruit?
7. Eet u dagelijks groenten?

Zeer gezonde leefstijl tegenover ongezonde leefstijl
hazard ratio's op cardiovasculaire incidenten
- vrouwen: 0,44 (0,26-0,75)
- mannen: 0,39 (0,25-0,61)
hazard ratio's op totale sterfte
- vrouwen: 0,25 (0,15-0,44)
- mannen: 0,35 (0,23-0,54)

Figuur 20.4 Links: De hoeveelheid zout bij twee vergelijkbare producten kan grote verschillen vertonen. De
tomatensap links bevat ongeveer 2 g zout per 150 ml, die rechts 0,8 g. Rechts: een voorbeeld van "gezond"
volkorenbrood met sesam dat echter 0,71 g zout per boterham bevat.
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Zout en maagkanker
Parkin 9 heeft een overzicht gegeven van de invloed van
het zoutgebruik op de kans maagkanker te krijgen. In de
UK waren er 7.044 nieuwe gevallen van maagkanker in
2010. Hiervan waren er 1.694 (24%) toe te schrijven aan
het gebruiken van meer dan 6 g zout per dag.

beroerte en alcohol
36 g alcohol ~
264 ml wijn
met 14%
alcohol

hazard ratio = 1

Jimenez M, Chiuve SE, Glynn RJ, et al. Alcohol consumption and risk of stroke in women. Stroke 2012;43:939-45. PMID: 22403048
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2012/03/07/STROKEAHA.111.639435 [PMUI 22403048]

Figuur 20.5 Verband tussen dagelijkse alcohol
consumptie en de hazard ratio op een beroerte.7
De onderzoekers concluderen dat met zeven
gemakkelijk te meten gezonde leefstijlfactoren het
mogelijk is om 60-jarige vrouwen en mannen te
herkennen met een erg laag risico op cardiovasculaire
ziekte en totale sterfte voor de daaropvolgende 11
jaren ongeacht de BMI en opleidingsniveau.
Zout
Het probleem met zout is dat het aan veel voedings
middelen om diverse redenen (smaak, houdbaarheid)
wordt toe
gevoegd. Het gemiddeld zoutgebruik in
de UK is 10 g per dag, waarvan 75% afkomstig is van
bewerkt voedsel. Het is verstandig om op verpakkingen
te kijken hoeveel zout er in zit. Figuur 20.4 geeft twee
voorbeelden. Tomatensap van het ene merk bevat 2 g
zout per glas van 150 ml, een ander merk veel minder
maar nog altijd 0,8 g. Boeren-volkoren-sesam brood
van een Zaanse kruidenier bevat per 100 g aan natrium
0,42 g en aan toegevoegd zout 1,0 g. Omgerekend per
snee brood is dat 0,71 g zout. Met vier van zulke
"gezonde" boterhammen zit u al op bijna 3 g zout, ruim
de helft van wat u per dag mag hebben.
Zout en cardiovasculaire ziekten
O'Donnell et al. 6 onderzochten de invloed van zout
gebruik op cardiovasculaire ziekten. Als maat voor
het zoutgebruik wordt de uitscheiding in de urine
van natrium per dag genomen. Om natrium (Na)
te vergelijken met keukenzout (NaCl) moet de
hoeveelheid Na met 2,5 worden vermenigvuldigd.
Een Na-uitscheiding van meer dan 5 g per dag
geeft zowel een verhoogde hazard ratio op een CVA als
hartdood. Merk op dat de kans op hartdood bij een Na
uitscheiding van minder dan 4 g per dag ook toeneemt
in tegenstelling tot de kans op een beroerte (figuur
20.3).

Alcohol en cardiovasculaire ziekten
Jimenez et al. 7 onderzochten de relatie tussen de
alcoholconsumptie en de kans op een beroerte, zie
figuur 20.5. Het blijkt dat 15 g alcohol per dag de kans
op een beroerte het kleinst maakt. Het risico als men
geen alcohol drinkt is even groot als bij 36 g, dit komt
overeen met 264 ml wijn met een alcoholpercentage
van 14%. Bij meer dan 36 g per dag stijgt het risico
geleidelijk, bij 70 g per dag is de hazard ratio 1,5.
Romelsjö et al. 8 onderzochten het risico van
alcoholgebruik en de kans op een hartinfarct. Ze
onderzochten 49.411 Zweedse militairen van 18-20
jaar over de periode van 1969/70 tot 2004. Bij 30-60
g alcohol per dag was de hazard ratio 1,42. Bij 60 g per
dag waren de hazard ratio's:
categorie		
HR
- sterfte			
4,15
- CVA			3,62
- tumor			1,55
- zelfmoord		
2,52
- niet-fataal hartinfarct
0,37
- fataal hartinfarct
1 (geen verschil)
Bij 60 g alcohol per dag neemt de kans op een beroerte
dus flink toe terwijl de kans op een niet-fataal hartinfarct
afneemt en op een fataal hartinfarct hetzelfde blijft.
Rood vlees
Onder rood vlees wordt vlees verstaan dat er van
zichzelf rood of rose uitziet. Dit betreft vooral rundvlees,
varkensvlees en wild. Kippevlees, kalfsvlees (?) en alle
vissoorten behoren er niet toe. Met de aanduiding rood
wordt dus niet bedoeld hoe het is klaargemaakt.
Rood vlees en cardiovasculaire ziekten
In twee studies (Health Professionals Follow-up Study,
HPFS en Nurses' Health Study, NHS) over het risico
van het eten van rood vlees werden 51.529 mannen
van 40-75 jaar tussen 1986-2008 gevolgd en 121.700
vrouwen van 30-55 jaar tussen 1976-2008. Uitgesloten
werden 5.617 mannen en 5.613 vrouwen met een
voorgeschiedenis van hartvaatziekte of kanker alsmede
6.619 mannen en 3.211 vrouwen i.v.m. onvolledig of
fout ingevulde vragenlijsten.11
Er werden gegevens geanalyseerd van 37.698 mannen en 83.644 vrouwen, waarbij onderscheid werd ge181
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maakt tussen bewerkt en onbewerkt vlees. Hieruit blijkt
dat het eten van rood vlees zowel het risico op hartvaatziekten als kanker (zie verder) verhoogt. Dit geldt het
sterkste voor vlees dat is bewerkt, mogelijk doordat dit
vaak conserveermiddelen en meer zout bevat.
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beroerte en vitamine D3
- meta-analyse van 7 studies: relatief risico op beroerte
afhankelijk van vitamine D3 in het bloed

Rood vlees en kanker
De hazard ratio op kanker neemt toe als men rood
vlees eet tot 1,10 voor onbewerkt vlees en 1,16 voor
bewerkt vlees.11
Rood vlees en algemene sterfte
Pan et al. 11 schatten dat als rood vlees wordt vervangen
door vis, pluimvee, noten, groenten, vetarme melk
producten en volle granen de sterfte na 8 jaar met
7-19% zou afnemen. Bij halvering van het gebruik tot
42 g per dag zou de sterfte voor mannen met 9,3% en
voor vrouwen met 7,6% afnemen.
Vitamine D3
Voor veel ziekten is gevonden dat de patiënten een
lagere vitamine D3 spiegel hebben dan controle
personen. Het lage vitamine D3 zou een oorzaak
kunnen zijn van de betreffende ziekte maar ook een
gevolg. In het eerste geval zal innemen van extra
vitamine D3 de kans op de ziekte kleiner maken, in
het tweede geval natuurlijk niet. Maar ook als (nog)
niet bewezen is dat een verlaagd vitamine D3 de kans
op een bepaalde ziekte groter maakt, is het sowieso
verstandig om te zorgen voor een normaal vitamine D3.
Zie verder de aanbevelingen van de Gezondheidsraad
over extra vitamine D3.25
Vitamine D3 en algemene sterfte
Schöttker et al. 13 deden een meta-analyse van 12
studies over in totaal 32.142 ouderen waarvan er 6.921
overleden gedurende de follow-up. Hieruit bleek dat
een 20 nmol/l hoger vitamine D3 samenging met een
8% lagere sterfte.
Vitamine D3 en beroerte
Sun et al. 12 hebben een meta-analyse gedaan van 7
studies waarin het verband werd onderzocht tussen
het vitamine D3 en de kans op een beroerte. Vitamine
D3 spiegels onder de 60 nmol/l gingen samen met
een relatief risico van 1,2, terwijl waarden daarboven
samen gingen met een lager relatief risico tot bv. 0,6x
dagelijks rood vlees

hazard ratio
hartvaten kanker

onbewerkt vlees
bewerkt vlees
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1,18
1,21

1,10
1,16

Sun Q, Pan A, Hu FB, et al. 25-Hydroxyvitamin D levels and the risk of stroke: a prospective study and meta-analysis.
Stroke 2012;43:1470-7. [PMID: 22442173]

Figuur 20.6 Verband tussen de vitamine D3 spiegel in
het bloed en het relatieve risico op een beroerte zoals
gevonden in een analyse van 7 studies.12
bij een vitamine D3 van 90 nmol/l (zie figuur 20.6). De
achtergrond van dit verband is niet duidelijk.
Vitamine D3 en kanker
Fedirko et al. 14 vonden in een studie over alle vormen
van kanker dat een vitamine D3 tekort samenviel met
een grotere kans op dikkedarmkanker gaf en slechtere
overleving. Een hoog vitamine D vòòr de diagnose gaf
30% minder sterfte door kanker èn andere oorzaken.
Vitamine D3 en diabetes mellitus type 1
Zipitis et al. 15 onderzochten de relatie tussen extra
vitamine D3 bij kinderen en diabetes mellitus type 1
(DM type 1). Uit deze studie bleek dat toediening van
vitamine D aan kinderen de kans om later DM type 1 te
krijgen met 30% verlaagt.
Vitamine D3 en diabetes mellitus type 2
González-Molero et al. 16 vervolgden 988 personen in
het zuiden van Spanje tussen 1996-2007. De kans op
DM type 2 in deze periode bleek verband te houden
met de vitamine D3 spiegel:
vitamine D3 spiegel
(ng/ml)

kans op DM type 2
(%)

< 18,5
> 18,5
> 30,0

12,4
4,7
0

Shehab et al. 17 onderzochten het verband tussen de
vitamine D3 spiegel en diabetische neuropathie. Bij DM
type 2 met neuropathie was de gemiddelde vitamine
D3 spiegels 36,9 nmol/l terwijl deze bij de patiënten
zonder neuropathie 58,3 nmol/l bedroeg.
Voor beide bovengenoemde studies over het
verband tussen vitamine D3 en DM type 2 is niet
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vitamine D tekort: sterfte

patiënten in een praktijk voor hartzieken in een academisch ziekenhuis
vit D tekort
vit D normaal

aantal
3.234
7.665

diabetes mellitus
9%
19%

bloeddruk >140/90
36%
29%

vit D goed
vit D te laag

Vacek JL, et al. Vitamin D deficiency and supplementation and relation to cardiovascular health.
Am J Cardiol 2012;109:359-63 [PMID: 22071212]

Figuur 20.7 Verband tussen vitamine D3 en sterfte
bij patiënten in een praktijk voor hartziekten in een
academisch ziekenhuis.24
aangetoond dat het toedienen van extra vitamine D3
de kans op DM type 2 of neuropathie verkleint.
Huang et al. 34 vonden dat DM type 2 patiënten met
macro-albuminurie significant lagere serumvitamine D3
concentraties hadden dan patiënten zonder albuminurie of met micro-albuminurie. Behandeling met 800 IE
vitamine D3 verminderde de micro-albuminurie significant en verhoogde de serumvitamine D3 concentratie.
Vitamine D3 en sterfte door hartziekte
Vacek et al. 24 vervolgden patiënten in een praktijk
voor hartzieken in een academisch ziekenhuis. Bijna
eenderde had een vitamine D3 tekort, deze hadden
minder vaak (!) diabetes mellitus maar vaker een
verhoogde bloeddruk.
Bij de follow-up van de patiënten bleek dat er meer
sterfte was in de groep met een vitamine D3 tekort.
Na 5-6 jaar leefde er van de groep met een normaal
vitamine D3 nog 96% tegen 92% van hen met een
vitamine D3 tekort (zie figuur 20.7).
Vitamine D3 en multipele sclerose
Bäärnhielm et al. 18 verrichten in Zweden tussen
2005-2010 een studie bij 1.013 gevallen van multipele
sclerose (MS) en 1.194 controlepersonen. De personen
werden ingedeeld op basis van blootstelling aan
zonlicht, vitamine D en HLA-DRB1*15.
Personen die weinig zonlicht kregen bleken 2,2x
vaker MS te hebben. Bij een vitamine D3 spiegel van
minder dan 50 nmol/l was de kans op MS 1,4x hoger.
De effecten van zonlicht en vitamine D3 op de kans op
MS waren onafhankelijk van elkaar.
Vitamine D3 en macula-degeneratie (AMD)
De studies over leeftijdgebonden macula-degeneratie
(AMD, age-related macula degeneration) zijn niet

eensluidend.
Morrison et al. 19 vonden dat meer blootstelling aan
zonlicht gepaard ging met een kleinere kans op AMD.
Golan et al. 20 onderzochten 1.045 patiënten met
AMD en 8.124 controlepersonen. Ze vonden geen
verschil in de vitamine D3 spiegels tussen beide
groepen. Wel had in beide groepen éénderde van de
personen een te laag vitamine D3.
Seddon et al. 21 bestudeerden ééneiïge tweelingen
met discordantie voor AMD (één had er dus AMD, de
ander niet). De personen met AMD hadden minder
vitamine D in de voeding en rookten vaker dan degenen
zonder AMD.
Millen et al. 22 vonden dat een vitamine D3 boven
38 nmol/l samenging met een 50% kleinere kans op
AMD bij vrouwen onder de 75 jaar maar bij vrouwen
ouder dan 75 jaar met een 1,76x hogere kans.
Vitamine D3 en dementie
Annweiler et al. 23 deden een prospectieve studie bij
40 op hoog niveau functionerende vrouwen tussen 76
en 82 jaar en de ontwikkeling van dementie (Alzheimer
en non-Alzheimer) zeven jaar later. Bij een vitamine
D3 spiegel onder 10 ng/ml had 43% na 7 jaar een
non-Alzheimer dementie, bij degenen met 10 ng/ml
of hoger was dit 9%. De onderzoekers geven aan dat
effect vnl. tot stand kwam door risico's in relatie tot
hart- en vaatziekten.
Vitamine D3: advies van de Gezondheidsraad
De Gezondheidsraad heeft in 2012 een nieuw advies
uitgebracht over vitamine D3.25 Hieronder volgt een
samenvatting van de aanbevelingen (10 mcg vitamine
D3 = 400 IE). Extra vitamine D3 wordt geadviseerd voor
de volgende groepen:
- alle kinderen 0-4 jaar: 400 IE vitamine D3
- alle vrouwen 50-70 jaar: 400 IE vitamine D3
- alle mannen en vrouwen boven 70 jaar: 800 IE
vitamine D3
- voor sommige groepen mensen is altijd 800 IE
vitamine D3 nodig, bv. bij een donkere huidskleur
of als men huidbedekkende kleding draagt, etc.
Bij een gezonde voeding zijn geen extra vitaminen
nodig. Dat kan wel nodig zijn bij bepaalde darmziekten
en bij éénzijdige (bv. vegetarische) voeding.
Leefstijl
Leefstijl en kanker
In de UK waren er in 2010 165.847 gevallen van kanker
die kunnen worden toegeschreven aan het gebruik
van leefstijlfactoren.26 Bijna 20% hiervan komt voor
183
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risico op kanker en lifestyle (2)

risico op kanker en lifestyle (2010)

vrouwen
% van kanker
- roken
15
- overgewicht(vooral effect op borstkanker)
6,9
- infecties (bv. met HPV*)
3,7
- blootstelling aan de zon, zonnebanken
3,7
- te weinig groente / fruit
3,4
- alcohol
3,3
mannen
- roken
- te weinig groente / fruit
- beroep (blootstelling aan asbest)
- alcohol
- overgewicht

Br J Cancer 2011;105:Suppl 2 (6 december 2011)

Figuur 20.8 Aantal gevallen van kanker in de UK
in 2010 die kunnen worden toegeschreven aan
leefstijlfactoren.26
rekening van het gebruik van tabak (zie figuur 20.8).
90% van de gevallen van longkanker kunnen worden
voorkomen.27 Roken geeft niet alleen een verhoogd
risico op longkanker, hoewel dit het grootste risico is,
maar ook op talloze andere vormen van kanker. De
top-drie zijn kanker van de longen, strottenhoofd en
mond- en keelholte (tabel 20.3).
De helft van de gevallen van dikkedarm/rectum
kanker heeft te maken met vier leefstijlfactoren:27
1. roken
2. dieet (fruit,vlees,vezels,zout)
3. overgewicht
4. alcohol

Tabel 20.3 Geschat relatief risico op kanker voor
rokers van 35 jaar of ouder in vergelijking tot
mensen die nooit hebben gerookt.26
kanker
long
mond- en keelholte
slokdarm
maag
lever
alvleesklier
dikkedarm/rectum
strottenhoofd
baarmoedermond
eierstokken
urineblaas
nieren en nierbekken
acute myeloïde leukemie
184

mannen
21,3
10,9
6,8
2,2
2,3
2,2
1,24
14,6
3,0
2,5
1,9

vrouwen
12,5
5,1
7,8
1,5
1,5
2,2
1,3
13,0
1,5
2,1
2,4
1,5
1,2

Parkin M, Br J Cancer 2011;105:Suppl 2 (6 december 2011)

% van kanker
23
6,1
4.9
4.6
4.1
* humaan papillomavirus

Figuur 20.9 Percentage van alle kankers bij vrouwen en
mannen die zijn terug te voeren op de leefstijl.27
Parkin 27 geeft de volgende details over het percentage
van alle kankers dat kan worden toegeschreven aan
leefstijlfactoren. Opvallend is de rol van overgewicht
bij zowel mannen als vrouwen (figuur 20.9). Omdat
roken de belangrijkste te vermijden bedreiging is van
de gezondheid, worden de effecten ervan hieronder
apart besproken op een grote groep vrouwen.
Roken
Pirie et al. deden een onderzoek naar de risico's van
roken en de effecten van stoppen met roken bij 1,2 miljoen vrouwen in de UK die geboren waren tussen 1938
en 1946.35 Gegevens werden verzameld bij het begin
van de studie (1996-2001) en na 3 en 8 jaar. Tweederde
van alle sterfte van de rokende vrouwen in de studieperiode werd door roken veroorzaakt. Rokers verloren
11 jaar van hun leven. Vrouwen die voor hun 40e waren gestopt verkleinden de oversterfte met meer dan
90% en zij die voor hun 30e waren gestopt met meer
dan 97%. Dit betekent echter niet dat het veilig is om
tot je 40e te roken als je daarna stopt. De vrouwen die
dat deden hadden de erop volgende decennia een 1,2x
grotere sterfte dan nooit-rooksters. Dit is een aanzienlijk verhoogd risico en de oorzaak van 1 op de 6 sterfgevallen onder deze ex-rooksters.
Tabel 20.4 toont het relatieve risico om te sterven
over een periode van 12 jaar en de oorzaak van deze
sterfte (vergelijk tabel 20.3 die het relatief risico aangaf op verschillende vormen van kanker bij mannen en
vrouwen). Hieruit blijkt duidelijk dat veruit de meest
voorkomende doodsoorzaken in relatie tot roken bij
vrouwen chronische longziekte en longkanker zijn.
De kans op sterfte vertoonde een sterke relatie met
het aantal sigaretten dat per dag werd gerookt (tabel
20.5). Het sterfterisico was ook bij vrouwen die weinig
rookten aanzienlijk verhoogd.
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gemiddelde HAQ-DI per aantal risicofactoren
Tabel 20.4 Relatief risico (RR) binnen 12 jaar bij
rooksters t.o.v. nooit-rooksters.35
		

RR

HAQ-DI

doodsoorzaak

I
-D
Q
A
H

95% BI*

chronische longziekte
35,3
longkanker
21,4
aneurysma van de aorta
6,3
ischemie van de darm
5,6
kanker mondkeel,strottenhoofd,
neusholte of sinussen
4,8
kransslagaderziekte hart
4,5
alcoholische levercirrhose
3,4
blaaskanker
3,3
slokdarmkanker
3,1
longontsteking
3,1
cerebrovasculaire ziekte
3,0
kanker alvleesklier
2,3
nierkanker
2,1
maagkanker
2,0
diabetes mellitus
1,8

29,2-42,5
19,7-23,2
5,2-7,7
4,3-7,3
3,7-6,3
4,2-4,8
2,8-3,9
2,6-4,2
2,7-3,6
2,7-3,6
2,8-3,1
2,1-2,5
1,8-2,5
1,7-2,4
1,4-2,3

8,2 jaar verschil

*BI: betrouwbaarheids-interval

Tabel 20.5 Relatief risico (RR) op doodsoorzaak in
relatie tot het aantal sigaretten/dag bij rooksters in
vergelijking tot vrouwen die nooit rookten.35
ziekte
			

RR bij sigaretten/dag
8
16
24

chronische longziekte
22,7
longkanker		
10,8
kransslagaderziekte hart 3,2
cerebrovasculaire ziekte 2,3

32,9
22,0
4,6
3,2

60,5
36,0
5,9
3,8

De onderzoekers berekenden dat 53% van de rooksters en 22% van de nooit-rooksters voor hun 80e jaar
stierven.
Leefstijl en invaliditeit en sterfte
Chakravarty et al. 32 deden tussen 1986-2005 een
onderzoek bij gezonde ouderen die in 1939-1940 waren
afgestudeerd aan de universiteit van Pennsylvania. De
personen werden in drie groepen ingedeeld op basis
van drie beïnvloedbare risicofactoren:
- abnormale BMI*: >25 of <18,5 kg/m2
- roken van sigaretten
- geen lichamelijke activiteit die zweten veroorzaakt
______________________
* BMI: body mass index;
BMI = gewicht in kg / (lichaamslengte in meter)2

Figuur 20.10 Relatie tussen de risicoscore en de HAQ-DI
(invaliditeit) over een periode van 18 jaar.32

Chakravarty EF, et al. Lifestyle risk factors predict disability and death in healthy aging adults. Am J Med 2012 Feb;125(2):190-7.

De indeling was als volgt:
risicoscore
laag 		
medium
hoog		

risicofactoren aantal personen
0			
605		
1
		 1.073
2 of 3		
649

De risicoscore werd vergeleken met de Health
Assessment Questionnaire-Disability Index (HAQ-DI; in
het Nederlands de Vragenlijst Dagelijks Functioneren
(VDF). De HAQ-DI heeft vragen over dagelijkse
handelingen, hulp en hulpmiddelen, bv. aankleden,
wassen, boodschappen doen etc. en is een maat voor
de invaliditeit. De HAQ-DI is het gemiddelde antwoord
op alle vragen en geeft het volgende resultaat:
0: geen enkele moeite
2: erg moeilijk			

1: kost enige moeite
3: niet mogelijk

Figuur 20.10 laat het verband zien tussen de risicoscore
en de HAQ-DI. Hieruit blijkt dat de groep met de hoge
risicoscore gemiddeld 8,2 jaar eerder een bepaalde
mate van invaliditeit bereikte dan de groep met de
lage risicoscore. De groep met hoog risico overleed
gemiddeld 4 jaar eerder dan die met een laag risico.
Een zittend bestaan en cardiovasculaire ziekten
Van der Ploeg et al. 5 deden een studie naar de sterfte
cijfers tussen 2006-2010 bij 222.497 personen van 45
jaar en ouder in relatie tot de hoeveel uren die men per
dag zit. De resultaten waren als volgt:
zitten
(uren/dag)

hazard risico t.o.v.
<4 uur/dag

95% betrouwbaarheidsinterval

4 - <8

1,02

0,95-1,09

8 - <11

1,15

1,06-1,25

≥ 11

1,40

1,27-1,55
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De conclusie was dat het meer dan 8 uur/dag zitten een
aanzienlijke risicofactor is voor alle oorzaken van sterfte,
onafhankelijk van verdere lichamelijke inspanning.
Waarschijnlijk is er een effect op het metabolisme
waardoor er meer hartvaatziekten voorkomen.
BMI en sterfte
Flegal et al. 36 deden een meta-analyse van 97 publicaties
waarin gegevens beschikbaar waren van meer dan
2,88 miljoen volwassen personen waaronder 270.000
sterfgevallen. Het risico om te sterven (alle oorzaken)
bij een normaal lichaamsgewicht werd vergeleken met
verschillende graden van overgewicht, gemeten aan de
hand van de body-mass index (BMI).
De hazard ratio (HR) op sterfte en het 95% betrouw
baarheids-interval was als volgt per categorie:
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Geselecteerde gegevens van CVA/TIA patiënten 37
BMI
(kg/m2)

mediane vrouw
leeftijd		
(jaar)
(%)

diabetes hoge
mellitus bloeddruk
(%)
(%)

<18,5
18,5-<25
25-<30
30-<35
≥35

81
78
74
71
65

26
21
26
36
44

85
55
45
40
51

62
74
76
80
84

Risico op sterfte na acuut CVA of TIA37
categorie

BMI (kg/m²) HR

95% betr.interval

normaal gewicht
overgewicht
obesitas gr 1
obesitas gr 2-3

18,5 - <25
25 - <30
30 - <35
≥ 35

0,56 - 0,86
0,35 - 0,71
0,20 - 0,66

1
0,69
0,50
0,36

Risicom op sterfte door alle oorzaken36
categorie

BMI (kg/m²) HR

95% betr.interval

normaal gewicht
overgewicht
obesitas gr 1
obesitas gr 2-3

18,5 - <25
25 - <30
30 - <35
≥ 35

0,91 - 0,96
0,88 - 1,01
1,18 - 1,41

1
0,94
0,95
1,29

Personen met een BMI van 25-35 hadden een lager
risico op sterfte. Er zijn meerdere verklaringen denk
baar. Meer lichaamsvet en een hogere stofwisselings
reserve zouden gunstig kunnen zijn voor het hart, maar
het is ook mogelijk dat personen met overgewicht en
lichte obesitas eerder eem optimale behandeling krijgen. Het onderzoek geeft geen informatie over de kwaliteit van leven en de kans op ziekten door overgewicht
zoals bv. diabetes mellitus en hoge bloeddruk.
BMI en beroerte/TIA
Doehner et al. 37 deden onderzoek naar het verband tussen de BMI en de overlevingskans, mate van herstel en
kans op herhaling bij patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen voor een acute beroerte (CVA) of TIA.
De belangrijkste uitkomst was dat patiënten met
overgewicht en obesitas een betere overleving en
overige prognose hebben dan patiënten met een
normaal gewicht. Verder waren patiënten met onder
gewicht slechter af qua sterfte, ziekte en functionele
uitkomsten. De kans op een nieuw CVA was niet hoger
bij obesitas.
Het is opmerkelijk naarmate de BMI hoger was, de
mediane leeftijd lager was. Het omgekeerde verband
tussen gewicht en uitkomsten bleef echter bestaan na
correctie voor leeftijd, geslacht en bijkomende ziekten.
Wel is duidelijk te zien dat de kans op hoge bloeddruk
en diabetes mellitus, beide risicofactoren voor hart- en
186

vaatziekten, oploopt met de BMI. Het zwakke van deze
studie is dat het een retrospectieve studie is waarbij
is uitgegaan van patiënten met CVA of TIA die in een
ziekenhuis werden opgenomen.
NSAID's en cardiovasculaire ziekten
Aspirine heeft bij lage dosering (<300 mg/dag) een beschermend effect op hart- en vaatziekten, dit in tegenstelling tot de standaarddosis zoals die wordt gebruikt
voor pijnstilling en ontstekingsremming (500 mg, 1 of
meer keer per dag).
Seshasai et al. 31 deden een meta-analyse naar de
primaire preventie (d.w.z. bij mensen die nog geen
cardiovasculaire ziekte hadden) van aspirine in negen gerandomiseerde placebo-gecontroleerde trials.
In elke trial zaten meer dan 1.000 proefpersonen. De
follow-up bedroeg gemiddeld 6 jaar bij 100.000 personen. Door aspirine was er een afname van het totale
aantal cardiovasculaire ziekten met 10%, vnl. door een
afname van het aantal niet-fatale hartinfarcten. Er was
geen afname van de sterfte door cardiovasculaire ziekte maar er was een toename van relevante bloedingen
met 31%. Uit deze meta-analyse bleek niet dat aspirine beschermde tegen kanker maar wel bescherming
bood tegen een niet-fataal hartinfarct. Het gaf geen
bescherming tegen dodelijke hartinfarcten, beroerte
of sterfte door cardiovasculaire ziekte. De winst van
de aspirinebehandeling op het hart viel weg tegen het
verhoogde risico op bloedingen.
Verbetert verandering van lifestyle tussen 45-64 jaar
het risico op hart- en vaatziekten?
In 2007 werd een onderzoek gepubliceerd van King et
al. 33 met de (vertaalde) naam: De klok terugdraaien:
een gezonde leefstijl beginnen op middelbare leeftijd.
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start

na 6 jr

na 10 jr

n=1.344
gezonde
leefstijl

n=15.708
personen
45-64 jr

→
→

hart/vaatziekte
sterfte
n=970
gezonde
leefstijl

→
→

n=14.364
ongezonde
leefstijl

→ 11,7%

2,5%

→16,5%

4,2%

n=13.394
ongezonde
leefstijl

Figuur 20.11 Schema van de studie waarin gepoogd
wordt de klok terug te draaien.33
Het antwoord op de vraag of de kans op een langer
en gezonder leven op latere leeftijd door een gezonde
leefstijl nog te verbeteren is, is "ja"! Een gezonde leef
stijl werd gedefinieerd als aan alle vier van onderstaande eisen werd voldaan:
- dagelijks 5 porties fruit / groenten
- lichaamsbeweging >2,5 uur/week
- BMI 18,5-30 (kg/m2)
- niet roken
Een optimale leefstijl werd gedefinieerd als bij de gezonde leefstijl ook nog een alcoholgebruik was van
1-14 eenheden per week.
Van de 15.708 personen die aan de studie begonnen, hadden er 14.364 een niet-gezonde leefstijl. Van
hen gingen er 970 over op een gezonde leefstijl en
13.394 niet. 10 jaar later bleek van de personen die
over waren gegaan op een gezonde leefstijl, er 11,7%
een cardiovasculaire ziekte hadden gekregen en er een
sterfte was van 2,5%. Van de groep die bij de ongezonde leefstijl was gebleven, hadden er 16,5% een cardiovasculaire ziekte gekregen en was 4,2% overleden (zie
figuur 20.11). De verschillen lijken niet groot maar zijn
het wel: cardiovasculaire ziekten namen af met 29%
en de sterfte 41%!
NSAID's
NSAID's (non-steroidal antiinflammatory drugs) is een
groep van geneesmiddelen met ontstekingsremmende
eigenschappen maar die geen corticosteroïd zijn. In de
praktijk bedoelt men er alleen prostaglandinesynthese
remmers mee via cox-1 èn cox-2 remming (zie voor verdere informatie het hoofdstuk over behandeling). Tot
de NSAID's behoren veel populaire geneesmiddelen die
vaak als pijnstiller worden gebruikt. Voorbeelden zijn:

naam
naproxen
acetylsalicylzuur
ibuprofen
ketoprofen
piroxicam
diclofenac

merknaam
Naprosyn®, Aleve®
Aspirine®
Brufen®
Orudis®, Oscorel®
Feldene®
Voltaren®

De volgende selectieve cox-2 remmers zijn in principe
ook NSAID's of prostaglandinesyntheseremmers maar
worden meestal alleen selectieve cox-2 remmers:
naam
etoricoxib
celecoxib

merknaam
Arcoxia®
Celebrex®

De NSAID's hebben goede pijnstillende en ontstekingsremmende (en dus ook koortsverlagende) effecten
en werkene al na een half uur. Ze hebben echter ook
nogal wat bijwerkingen. Van oudsher is beend dat ze
maagklachten en maagdarmzweren met bloedingen
kunnen veroozaken. Hierdoor zouden er in Nederland
naar schatting 400-600 doden vallen. Een ander, minder bekend, bezwaar is dat ze lage dosis "aspirine" voor
het hart of hersenen onwerkzaam kunnen maken (de
selectieve cox-2 remmers doen dit niet), de bloeddruk
verhogen en de nierfunctie - vaak tijdelijk - verminderen. Alle NSAID's met uitzondering van naproxen
geven 50% toename van de kans op trombose (hartinfarct, TIA, CVA), m.n. bij de wat hogere doseringen.
Een gunstige bijwerking van NSAID's en de selec
tieve cox-2 remmers is een afname van de kans op
darmkanker met ongeveer 50%.
NSAID's en preventie van kanker
Burn et al. 28 onderzochten het effect van 600 mg aspirine en placebo bij 861 mensen met aanleg voor erfelijke colorectale kanker. Na twee jaar waren er in de
aspirinegroep 59% minder kankergevallen. Er waren
geen verschillen in bijwerkingen tussen beide groepen.
Opgemerkt moet worden dat deze resultaten in strijd
zijn met vrijwel alle studies over aspirine >100 mg/dag
waarbij de winst bij kanker wegvalt tegen meer sterfte
door bloedingen.
Rothwell et al. 29 deden een meta-analyse van 51
gerandomiseerde placebo-gecontroleerde trials naar
de korte-termijn effecten van een dagelijkse lage dosis
aspirine (minder dan 300 mg) op het voorkómen van
kanker, sterfte en niet-vasculaire dood. De lage dosis
aspirine gaf een afname van het kankerrisico met 25%
na 3-5 jaar alsmede iets minder (!) extracraniële bloedingen na 3 jaar.
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Liao et al. 30 zagen door gebruik van NSAID's 3040% minder kans op slokdarmkanker, m.n. bij dagelijks
gebruik gedurende meer dan 10 jaar.
De sluipmoordenaars
De meeste genoemde risicofactoren voor hart- en vaatziekten weet men zelf zoals overgewicht, teweing lichaamsbeweging, overmatig alcoholgebruik enz. Maar
er zijn ook een aantal belangrijke risicofactoren (ziekten)
die men kan hebben zonder dat men het zelf weet en
pas merkt als het al (te) laat is. Deze ziekten kunnen
enerzijds op termijn grote schade aanrichten voor de
gezondheid en anderzijds gemakkelijk worden ontdekt
en behandeld. Dit zijn hypertensie (verhoogde bloed
druk), verhoogd cholesterol en diabetes mellitus. Het is
dus van groot belang dat mensen van bv. boven de 50
jaar regelmatig (bv. 1x per jaar) worden gecontroleerd
op deze ziekten.
De bloeddrukwaarden boven 135/90 mm Hg worden als te hoog beschouwd. De gevaren van een te hoge
bloeddruk zijn vooral vroegtijdige atherosclerose met
alle gevolgen van bv. TIA, CVA, hartinfarct en nierschade.
De beste screeningstest op diabetes mellitus is
bepaling in het bloed van het HbA1c (zie verder het
hoofdstuk over klinische onderzoeken).
Samenvatting van aanbevelingen
Aan het einde van dit hoofdstuk staat een samenvatting
van de aanbevelingen op één A-viertje.
Literatuur
1.
2.

UpToDate v19.3 (januari 2012)
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_richtlijnen/k_
nhgstandaarden/NHGStandaard/M45_std.htm
3. Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, et al. INTERHEART Study
Investigators. Effect of potentially modifiable risk factors
associated with myocardial infarction in 52 countries (the
INTERHEART study): case-control study. Lancet 2004;364:93752.
4. Eguchi E, Iso H, Tanabe N, et al. Healthy lifestyle behaviours
and cardiovascular mortality among Japanese men and
women: the Japan collaborative cohort study. Eur Heart J
2012;33:467-77.
5. Van der Ploeg HP, Chey T, Korda RJ, et al. Sitting time and allcause mortality risk in 222 497 Australian adults. Arch Intern
Med 2012;172:494-500.
6. O'Donnell MJ, Yusuf S, Mente A, et al. Urinary sodium and
potassium excretion and risk of cardiovascular events. JAMA.
2011;306:2229-38.
7. Jimenez M, Chiuve SE, Glynn RJ, et al. Alcohol consumption
and risk of stroke in women. Stroke 2012;43:939-45.
8. Romelsjö A, Allebeck P, Andréasson S, Leifman A. Alcohol,
mortality and cardiovascular events in a 35 year follow-up of a
nationwide representative cohort of 50,000 Swedish conscripts
up to age 55. Alcohol Alcohol 2012;47:322-7.
9. Parkin DM. Cancers attributable to dietary factors in the UK in
2010. IV. Salt. Br J Cancer 2011;105:S31-3.
10. www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-enaandoeningen/wat-zijn-de-belangrijkste-doodsoorzaken-kopie

188

JOOP P VAN DE MERWE - SYNDROOM VAN SJÖGREN

gegevens van het jaar 2010.
11. Pan A, Sun Q, Bernstein AM, et al. Red meat consumption
and mortality: results from 2 prospective cohort studies. Arch
Intern Med 2012;172:555-63.
12. Sun Q, Pan A, Hu FB, et al. 25-Hydroxyvitamin D levels and the
risk of stroke: a prospective study and meta-analysis. Stroke
2012;43:1470-7.
13. Schöttker B, Ball D, Gellert C, Brenner H. Serum 25-hydroxy
vitamin D levels and overall mortality. A systematic review and
meta-analysis of prospective cohort studies. Ageing Res Rev
2012 Feb 17. [PMID: 22343489]
14. Fedirko V, Riboli E, Tjønneland A, et al. Prediagnostic
25-hydroxyvitamin D, VDR and CASR polymorphisms, and
survival in patients with colorectal cancer in Western European
populations. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2012;21:582-93.
15. Zipitis CS, Akobeng AK. Vitamin D supplementation in early
childhood and risk of type 1 diabetes: a systematic review and
meta-analysis. Arch Dis Child 2008;93:512-7.
16. González-Molero I, Rojo-Martínez G, Morcillo S, et al. Vitamin
D and incidence of diabetes: A prospective cohort study. Clin
Nutr 2012;31:571-3.
17. Shehab D, Al-Jarallah K, Mojiminiyi OA, et al. Does Vitamin
D deficiency play a role in peripheral neuropathy in Type 2
diabetes? Diabet Med 2012;29:43-9.
18. Bäärnhielm M, Hedström AK, Kockum I, et al. Sunlight is
associated with decreased multiple sclerosis risk: no inter
action with human leukocyte antigen-DRB1*15. Eur J Neurol
2012;19:955-62.
19. Morrison MA, Silveira AC, Huynh N, et al. Systems biologybased analysis implicates a novel role for vitamin D metabolism
in the pathogenesis of age-related macular degeneration.
Hum Genomics 2011;5:538-68.
20. Golan S, Shalev V, Treister G, et al. Reconsidering the connection between vitamin D levels and age-related macular
degeneration. Eye (Lond) 2011;25:1122-9.
21. Seddon JM, Reynolds R, Shah HR, Rosner B. Smoking, dietary
betaine, methionine, and vitamin D in monozygotic twins with
discordant macular degeneration: epigenetic implications.
Ophthalmology 2011;118:1386-94.
22. Millen AE, Voland R, Sondel SA, et al. CAREDS Study Group.
Vitamin D status and early age-related macular degeneration
in postmenopausal women. Arch Ophthalmol 2011;129:481-9.
23. Annweiler C, Rolland Y, Schott AM, et al. Serum vitamin D
deficiency as a predictor of incident non-Alzheimer dementias:
a 7-year longitudinal study. Dement Geriatr Cogn Disord
2012;32:273-8.
24. Vacek JL, Vanga SR, Good M, et al. Vitamin D deficiency and
supplementation and relation to cardiovascular health. Am J
Cardiol 2012;109:359-63.
25. Advies 2012 Gezondheidsraad. Evaluatie van de voedings
normen voor vitamine D. (http://www.gr.nl)
26. Br J Cancer 2011;105:Suppl 2 (6 december 2011)
27. Parkin M, Br J Cancer 2011;105:Suppl 2 (6 december 2011)
28. Burn J, Gerdes AM, Macrae F, et al. Long-term effect of aspirin
on cancer risk in carriers of hereditary colorectal cancer: an
analysis from the CAPP2 randomised controlled trial. Lancet
2011;378:2081-7.
29. Rothwell PM, Price JF, Fowkes FG, et al. Short-term effects of
daily aspirin on cancer incidence, mortality, and non-vascular
death: analysis of the time course of risks and benefits in 51
randomised controlled trials. Lancet 2012;379:1602-12.
30. Liao LM, Vaughan TL, Corley DA, et al. Nonsteroidal antiinflammatory drug use reduces risk of adenocarcinomas of the
esophagus and esophagogastric junction in a pooled analysis.
Gastroenterology 2012;142:442-52.e5. quiz e22-3.
31. Seshasai SR, Wijesuriya S, Sivakumaran R, et al. Effect of aspirin
on vascular and nonvascular outcomes. Meta-analysis of

JOOP P VAN DE MERWE - SYNDROOM VAN SJÖGREN

HOOFDSTUK 15 GEZOND LEVEN: OOK VOOR SJÖGRENPATIËNTEN BELANGRIJK

randomized controlled trials. Arch Intern Med 2012;172:209-16.
32. Chakravarty EF, Hubert HB, Krishnan E, et al. Lifestyle risk
factors predict disability and death in healthy aging adults. Am
J Med 2012;125:190-7.
33. King DE Mainous AG 3rd, Geesey ME. et al. Turning back the
clock: adopting a healthy lifestyle in middle age. Am J Med
2007;120:598-603.
34. Huang Y, Yu H, Lu J, et al. Oral supplementation with chole
calciferol 800 IU ameliorates albuminuria in Chinese type 2
diabetic patients with nephropathy. PLoS One 2012;7:e50510.
35. Pirie K, Peto R, Reeves GK, Green J, Beral V; for the Million
Women Study Collaborators. The 21st century hazards of
smoking and benefits of stopping: a prospective study of one
million women in the UK. Lancet 2012 Oct 26. pii: S01406736(12)61720-6. doi: 10.1016/S0140-6736(12)61720-6. [Epub
ahead of print] PMID: 23107252
36. Flegal KM, Kit BK, Orpana H, Graubard BI. Association of allcause mortality with overweight and obesity using standard
Body Mass Index categories. A systematic review and metaanalysis. JAMA 2013;309:71-81.
37. Doehner W, Schenkel J, Anker SD, et al. Overweight and
obesity are associated with improved survival, functional
outcome, and stroke recurrence after acute stroke or transient
ischaemic attack: observations from the TEMPiS trial. Eur Heart
J 2012 Oct 16. [Epub ahead of print] PMID: 23076781.
38. Carlsson AC, Wändell PE, Gigante B, et al. Seven modifiable
lifestyle factors predict reduced risk for ischemic cardiovascular
disease and all-cause mortality regardless of body mass
index: A cohort study. Int J Cardiol. 2012 Nov 22. pii: S01675273(12)01420-9. doi: 10.1016/j.ijcard.2012.10.045. [Epub
ahead of print] PMID: 23181992

189

HOOFDSTUK 20 GEZOND LEVEN: OOK VOOR SJÖGRENPATIËNTEN BELANGRIJK

JOOP P VAN DE MERWE - SYNDROOM VAN SJÖGREN

Samenvatting van de stappen om de levensverwachting te verhogen en de
kwaliteit van leven zolang mogelijk in stand te houden.
Joop P van de Merwe

email: email@jpvandemerwe.nl

Doel: verbetering levensverwachting en kwaliteit van leven; dit loopt o.a. via het voorkómen of
uitstellen van hart- en vaatziekten en kanker. De volgende punten zijn van bewezen belang:
1. Stop met roken - roken is de belangrijkste beïnvloedbare risicofactor voor hart-en vaatziekten en kanker

2. Controle van cholesterol, bloeddruk en HbA1c (de beste screeningstest op diabetes mellitus).
Een hoog cholesterol, hoge bloeddruk en diabetes mellitus kunnen (jarenlang) aanwezig zijn zonder dat dit direct blijkt, maar ondertussen kunnen ze
grote schade aanrichten met ernstige of fatale gevolgen

3. Normaal lichaamsgewicht: BMI 18-25 kg/m2; recent onderzoek geeft echter aan dat overgewicht (tot een BMI van 35) zich
niet zonder meer vertaalt in meer sterfte (het is niet duidelijk of er wel meer kans is op invaliderende ziekten) of meer sterfte
na een CVA of TIA.
4. Voldoende lichaamsbeweging, dit is minimaal 2,5 uur per week.

Lichaamsbeweging telt als ze gepaard gaat met zweten, maar alle lichaamsbeweging is beter dan stilzitten

5. Gezonde voeding - naast de bekende eigenschappen a van een gezonde voeding zijn van belang:
- 5 stuks fruit/groente per dag
- Weinig rood vlees (<50 g/dag; bewerkt rood vlees is nog schadelijker)
		Rood: heeft betrekking op het soort vlees (dus bv. rund- en varkensvlees), dus niet op de mate van bakken

		 bewerkt: gerookt, gezouten, toegevoegde conserveermiddelen (zitten in bijna alle vleeswaren uit de supermarkt)

- Niet meer dan 6 gram zout per dag

		 Veel mensen krijgen dagelijks meer dan 10 gram zout binnen, bv. omdat kant- en klare voeding (m.n. uit blik) en tomatensap vaak veel zout 		
bevat (vaak meer dan 1 gram per portie); kijk op de verpakking naar natrium en toegevoegd zout

- Zitten: zit niet meer dan 8 uur per dag
- Alcohol: mannen niet meer dan 14 E per week en vrouwen niet meer dan 7 E per week
		1 E is alcoholische drank in een standaard hoeveelheid (bv. 1 glas bier, wijn of whisky)

6. 		 Extra vitamine D3 b
		 - alle kinderen 0-4 jaar: 400 IE (10 microgram) vitamine D3
		 - alle vrouwen 50-70 jaar: 400 IE (10 microgram) vitamine D3
		 - iedereen (mannen en vrouwen) boven 70 jaar: 800 IE (20 microgram) vitamine D3
		Voor sommige groepen mensen is altijd 800 IE (20 microgram) vitamine D3 nodig, bv. bij een donkere huidskleur etc. bij een gezonde voeding 		
zijn geen andere extra vitaminen nodig (kan wel nodig zijn bij bepaalde darmziekten en bij éénzijdige (bv. vegetarische) voeding

		bron: Advies 2012 Gezondheidsraad. Evaluatie van de voedingsnormen voor vitamine D. (http://www.gr.nl)

7. 		 Slik liefst geen NSAID's c (prostaglandine-syntheseremmers)
		Als het niet anders kan, dan zo kort mogelijk en in een zo laag mogelijke dosis èn rekeninghoudend met individuele risico’s d van bepaalde
		NSAID’s

		 Risico’s van NSAID’s:
		 - maagdarmbloedingen, deze kunnen dodelijk zijn
		
mogelijk ruim 400 doden per jaar in Nederland door maagdarmbloedingen bij NSAID-gebruik
		 - verhogen de bloeddruk
		 - verhogen de kans op trombose met ongeveer 50% - met name relevant als het tromboserisico al verhoogd is
		 - verminderde nierfunctie (meestal tijdelijk)
		 - de meeste NSAID’s maken lage doseringen “aspirine“ (zoals gebruikt bij doorgemaakte hartziekten en na TIA's en
			beroerten) onwerkzaam

		 NSAID’s zijn dus gevaarlijk bij personen met hart- en vaatziekten, doorgemaakte trombose en riskant bij personen boven
		 de 50-60 jaar.
_______________________________________________________________________________________
a. zie bv. http://www.hartstichting.nl/gezond_leven/voeding/
b. vrij te koop, bv. potje met 90 tabletten met 10 ug (= 10 microgram = 10 mcg = 400 IE) vitamine D3 kost bij de HEMA € 2,50
tot 2000 IE (50 microgram) vitamine D3 per dag is overdosering vrijwel niet mogelijk (uitzonderingen zijn bepaalde ziekten)
c. veel NSAID’s zijn vrij te koop onder verschillende namen; voorbeelden zijn die met de volgende stoffen: ibuprofen, diclofenac en naproxen
d. naproxen geeft als enige waarschijnlijk geen verhoogde trombosekans;
celecoxib (Celebrex®) geeft het minst vaak maagdarmproblemen en maakt aspirine niet onwerkzaam

Voor meer informatie over bovenstaande punten wordt verwezen naar de tekst in hoofsdtuk 20.
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