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Cardiovasculaire risico's bij mensen met een
verstandelijke beperking
Oorzaken en interventies
Channa F. de Winter en Heleen M. Evenhuis

Hart- en vaatziekten komen bij ouderen met een verstandelijke beperking even vaak voor als in de algemene populatie. Er zijn echter aanwijzingen voor onderdiagnostiek van het myocardinfarct. Atypische klachten of het niet uiten
van klachten kunnen hierbij een rol spelen.
Obesitas, diabetes mellitus en perifeer arterieel vaatlijden komen in deze groep vaker voor dan in de algemene populatie; hypertensie, metabool syndroom en nierfunctiestoornissen komen even vaak voor en hypercholesterolemie minder vaak.
Er is sprake van onderdiagnostiek van cardiovasculaire risicofactoren bij mensen met een verstandelijke beperking.
Educatie van begeleiders en systematische screening op risicofactoren door de huisarts kunnen dit verminderen.
Bij de behandeling van patiënten met opgespoorde cardiovasculaire risicofactoren of hart- en vaatziekten dient men
de gebruikelijke richtlijnen te volgen.
Interventies op het gebied van leefstijl en van specifieke oorzakelijke factoren, zoals gebruik van psychofarmaca en
chronische verstoring van het circadiane ritme, vereisen een specialistische aanpak.

H

et merendeel van de mensen met een verstandelijke beperking is voor het cardiovasculair risicomanagement aangewezen op de reguliere eersteen tweedelijnszorg. Voor het grootste gedeelte gaat het
om relatief gezonde, licht verstandelijk gehandicapten
die van jongs af aan door leefstijlfactoren een risico op
atherosclerotische hart- en vaatziekten ontwikkelen.1
Mensen in deze groep kunnen specifieke problemen hebben waarvan niet elke arts die met hen te maken krijgt,
zich bewust is.
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Hoewel hart- en vaatziekten op de eerste of tweede plaats
staan in studies naar doodsoorzaken van mensen met
een verstandelijke beperking,2 ontbreekt valide epidemiologisch onderzoek. Volgens de enige 2 gepubliceerde
studies, beide uit Nederland, zijn de prevalentie en incidentie van hart- en vaatziekten in deze groep vergelijkbaar met die in de algemene populatie. Beide onderzoeken waren gebaseerd op dossieronderzoek en waren
beperkt tot cliënten uit de gespecialiseerde zorg.3,4 Bij
patiënten van een huisartspraktijk, die beschouwd werden als algemene populatie, kwamen myocardinfarcten
vaker voor dan cerebrovasculaire accidenten, terwijl dat
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in de verstandelijk gehandicapte studiepopulatie omgekeerd was.3
Dit suggereert dat er onderdiagnostiek van myocardinfarcten is, mogelijk door communicatiebeperking. Mensen met een verstandelijke beperking, zeker de ernstigere
vormen daarvan, zullen geen klachten van pijn op de
borst of uitstraling aangeven. Wel kunnen zij reageren
met veranderd gedrag of een delier ontwikkelen. De
oplettende arts zal echter wel op basis van vitale kenmerken aanwijzingen zien voor een infarct. Op dit moment
zijn er geen valide aanwijzingen dat hart- en vaatziekten
vaker voorkomen bij mensen met een verstandelijke
beperking dan in de algemene bevolking.
Prevalentie van cardiovasculaire risicofactoren

Bij jongeren en volwassenen met een verstandelijke
beperking is vooral onderzoek gedaan naar overgewicht
en obesitas, die bij hen vaker voorkomen dan bij leeftijdsgenoten zonder verstandelijke beperking.1 Obesitas, diabetes mellitus en perifeer arterieel vaatlijden komen bij
de 50-plussers in deze groep vaker voor dan in een vergelijkbare algemene populatie (tabel).5,6 Hoewel mensen
met een verstandelijke handicap niet vaker roken,7 komt
perifeer arterieel vaatlijden bij de veertigers onder hen al
even vaak voor als bij de vijftigers, terwijl dit in de algemene populatie pas later begint.8

Een verklarende factor zou de hoge mate van inactiviteit
kunnen zijn.6,15 Mensen met een verstandelijke beperking
hebben vaak een inactieve leefstijl, en 39% van de 50-plussers heeft zelfs een sedentaire leefstijl.16,17 Hypertensie,
metabool syndroom en chronische nierziekte komen
echter even vaak voor als in de algemene bevolking,5,9,10
terwijl hypercholesterolemie minder vaak wordt gezien.5
Vooral de mensen met een verstandelijke beperking die
zelfstandiger wonen en die zelf keuzes kunnen maken
over hun leefstijl, lopen risico op het metabool syndroom
of componenten daarvan.5,6,11
Mensen met Down-syndroom hebben door hun genetische predispositie minder kans op het ontwikkelen van
het metabool syndroom en atherosclerose, hoewel door
het toenemen van hun levensverwachting ook bij hen
tegenwoordig soms atherosclerose wordt vastgesteld.5,18
Zij hebben echter een sterk verhoogd risico op nierfunctiestoornissen, waarmee rekening gehouden moet worden bij medicamenteuze behandeling.10

Twee specifieke aspecten als verklaring
Er zijn 2 speciale aspecten aan hart- en vaatziekten bij
mensen met verstandelijke beperkingen die in de algemene populatie een ondergeschikte rol spelen, maar die
bij de preventie wel van belang kunnen zijn: een moge-

TABEL Prevalentie van cardiovasculaire risicofactoren in een groep 50-70-jarigen met een verstandelijke beperking (de GOUD-populatie)
vergeleken met de algemene populatie5,6,10,11
cardiovasculaire risicofactor

overgewicht (BMI 25-29,9 kg/m 2)
obesitas (BMI ≥ 30 kg/m 2)
obesitas, gemeten met middelomtrek
hypertensie
diabetes
hypercholesterolemie
metabool syndroom‡
perifeer arterieel vaatlijden
chronische nierziekte

ouderen met een verstandelijke beperking

algemene populatie*

totaal; N

totaal; N

761
761
767
685
611
611
492
562
635

aantal met risicofactor prevalentie; %
(95%-BI)
37,8 (34,4-41,3)
24,4 (21,4-27,5)
43,7 (40,2-47,2)
49,3 (45,6-53,1)
12,6 (10,0-15,2)
21,9 (18,7-25,2)
36,0 (31,7-40,2)
17,4 (14,3-20,6)
10,7 ( 8,3-13,1)

2263
2263
2266
2264
2173
2218
2186
917
5933

aantal met risicofactor prevalentie; %
(95%-BI)†
43,0 (41,0-45,1)
15,8 (14,3-17,3)
43,9 (41,9-46,0)
49,4 (47,3-51,4)
9,1 ( 7,9-10,3)
38,3 (36,3-40,3)
40,6 (38,6-42,7)
8,1 ( 6,3- 9,8)
12,2 (11,4-13,5)

* Voor obesitas, hypertensie, diabetes, hypercholesterolemie en metabool syndroom werden de 50-70-jarige deelnemers van de GOUD-studie vergeleken met de
deelnemers van de RIVM-studie ‘Nederland de maat genomen’ (50-70 jaar). 12 Voor perifeer arterieel vaatlijden weren de deelnemers (50 jaar en ouder) vergeleken
met de resultaten van Nederlandse deelnemers aan de Pandora-studie, een Europese studie naar perifeer arterieel vaatlijden.13 Voor chronische nierziekte werd de
GOUD-populatie vergeleken met gepubliceerde data van de Rotterdamse ERGO-studie.14
† Prevalenties die significant verschillen tussen de populatie met een verstandelijke beperking en de algemene populatie zijn rood en vet afgedrukt.
‡ Metabool syndroom gedefinieerd volgens de ‘Joint interim statement criteria, 2009’.9
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Circadiaan ritme

Elders in dit nummer worden de resultaten van het
onderzoek 'Gezond ouder met een verstandelijke beperking' (de GOUD-studie) besproken. In dat onderzoek
werd aangetoond dat het slaap-waakritme van ouderen
met een verstandelijke beperking minder stabiel en meer
gefragmenteerd is dan dat van leeftijdsgenoten zonder
verstandelijke beperking.19 Dat vinden ze niet alleen zelf,
maar ook met actigrafie werden aanzienlijk meer slaapstoornissen vastgesteld dan met de anamnese of heteroanamnese. Verder is de melatonineproductie vaak verstoord bij mensen met een verstandelijke beperking.20
De nucleus suprachiasmaticus stelt het slaap-waak ritme
in als reactie op daglicht, maar degenereert met het verouderen. Dit is een van de oorzaken van slaapstoornissen
bij ouderen. Chronische verstoring van het slaap-waakritme kan via verstoringen van hypofyse-gereguleerde
hormonen, het autonome zenuwstelsel en de melatoninestofwisseling leiden tot metabole ontregeling, obesitas en
diabetes mellitus.21 Daarom is het van belang om in de
anamnese alert te zijn op slaapproblemen en behandelbare oorzaken daarvan. Bij de behandeling kan de huisarts adviseren volgens de NHG-standaard 'Slaapproblemen en slaapmiddelen', met inachtneming van oorzaken
die specifiek zijn voor mensen met een verstandelijke
beperking, zoals epilepsie en pijn bij zuurbranden.
Antipsychoticagebruik

Sinds de jaren 90 weten we dat patiënten met schizofrenie die antipsychotica gebruiken, een sterk verhoogd
risico hebben op diabetes mellitus en obesitas. Omdat
deze middelen bij deze patiënten niet zomaar gestaakt
kunnen worden, wordt in de psychiatrie toenemend aandacht besteed aan preventie door gerichte leefstijlinterventies.
Het duurt lang voordat deze kennis doordringt tot de verstandelijk-gehandicaptenzorg, waar ongeveer een derde
van de cliënten antipsychotica gebruikt.22 Omdat ongeveer
80% van de voorschriften niet is gebaseerd op psychotische
verschijnselen, maar op ernstige agressie, zelfbeschadigend gedrag en andere gedragsproblemen, is er alle reden
om het gebruik te gaan beperken.22 Want juist de moderne
antipsychotica die deze bijwerkingen het sterkst hebben,
zoals olanzapine en risperidon, worden ingezet bij gedragsproblemen vanwege hun sedatieve eigenschappen.7,22 In
recent Nederlands onderzoek is aangetoond dat het staken
of een dosisvermindering vaak mogelijk is, waarna relatief
snel herstel van metabole parameters en gemiddeld een
verbetering van het gedrag optreedt.23

Onderdiagnostiek
In de algemene populatie blijven veel cardiovasculaire
risicofactoren ongediagnostiseerd,12 maar bij mensen
met een verstandelijke beperking is dit 2 keer zo vaak het
geval.5 In deze groep was 50% van de mensen met hypertensie en 45% van de mensen met hypercholesterolemie
en diabetes mellitus nog niet gediagnosticeerd voordat
zij deelnamen aan de GOUD-studie. Verder was bij 97%
van de mensen met perifeer arterieel vaatlijden de diagnose nog niet eerder gesteld voorafgaande aan het onderzoek.6 Bij het 'Preventie-onderzoek', een onderzoek naar
prevalentie van etalagebenen onder 40-60-jarigen met
een verstandelijke beperking, was perifeer arterieel vaatlijden nog bij niemand gediagnosticeerd,8 terwijl in de
algemene populatie 6-9% van de mensen met een lage
enkel-armindex claudicatio intermittens heeft. Waarschijnlijk komt dit niet alleen door atypische of ontbrekende klachten, maar ook doordat mensen met een verstandelijke beperking zich minder zorgen maken over
lange-termijnconsequenties van risicofactoren, of juist
bang zijn voor ziekten en daardoor vermijdingsgedrag
vertonen.
Er is geen gecontroleerd longitudinaal onderzoek gedaan
naar onderdiagnostiek bij mensen met een verstandelijke
beperking en de manieren waarop zijn hun klachten
uiten. Voor woonbegeleiders is het ingewikkeld om
symptomen van cardiovasculaire aandoeningen te herkennen. Zij zijn vaak niet of nauwelijks medisch
geschoold. Om deze reden werkt het Trimbos Instituut
in opdracht van de beroepsvereniging Verpleegkundigen
en Verzorgenden Nederland aan de richtlijn 'Signalering
van lichamelijke problemen bij mensen met een verstandelijk beperking', die later dit jaar beschikbaar komt
(www.trimbos.nl). Op dit moment is er nog geen systematische screening op risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

Adviezen
De huisarts kan bij deze groep patiënten niet volstaan
met een simpel leefstijladvies. Een interventie moet
zowel de leefstijl verbeteren en geïntegreerd zijn in het
dagelijks leven, alsook educatief en motivationeel bijdragen.7 Er zijn wetenschappelijk onderbouwde leefstijlprogramma's die vanuit verschillende zorgorganisaties worden aangeboden.7
Gedegen onderzoek naar stoppen met roken bij deze
doelgroep ontbreekt nog. Dit betekent dat de huisarts
moet samenwerken met de begeleiders en de familie, en
dat verwezen moet worden naar een diëtist of bewegingsagoog. Indien gewenst kan de huisarts voor de
coördinatie verwijzen naar een arts voor verstandelijk
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lijke verandering in het circadiane ritme en het antipsychoticagebruik van mensen met een verstandelijke
beperking.

▼ Leerpunten ▼
KLINISCHE PR AKTIJK

• Er zijn aanwijzingen dat myocardinfarct bij mensen met
een verstandelijke beperking niet altijd wordt
gediagnosticeerd.
• Risicofactoren voor hart- en vaatziekten worden bij
mensen met een verstandelijke beperking lang niet altijd
onderkend.
• Mensen met een verstandelijke beperking zouden al op
relatief jonge leeftijd een preventief consult van de
huisarts moeten krijgen om cardiovasculaire risicofactoren op te sporen.
• Als bij het preventief consult cardiovasculaire risicofactoren zijn vastgesteld, kan de huisarts te werk gaan volgens
de NHG-standaard 'Cardiovasculair risicomanagement'.
• Het terugdringen van antipsychoticagebruik kan
bijdragen aan de preventie van hart- en vaatziekten bij
mensen met een verstandelijke beperking.

gehandicapten (AVG). Ook voor een systematische medicatiereview, afbouw van antipsychotica of andere psychofarmaca, behandeling van stemmingsstoornissen en
onderzoek van het slaappatroon kan men cliënten zo
nodig verwijzen naar een gespecialiseerde AVG-polikliniek.
Zoals gezegd is er nog geen systematische screening op
cardiovasculaire risicofactoren. Het actief aanbieden van
een preventieconsult door de huisarts, gericht op cardiovasculair risico – zoals omschreven in de NHG-standaard 'Het preventieconsult' – kan een goed middel zijn.
Omdat leefstijl- en risicofactoren bij mensen met een
verstandelijke beperking al op vroege leeftijd voorkomen,
pleiten wij ervoor zo'n consult al op relatief jonge leeftijd
aan te bieden.
Als in het preventieconsult een of meer risicofactoren

worden gesignaleerd, wordt vervolgens een compleet
cardiovasculair risicoprofiel opgesteld, zoals beschreven
in de NHG-standaard 'Cardiovasculair risicomanagement'. Aanvullend hieraan kan de enkel-armindex gemeten worden om de inschatting van het risico op atherosclerose elders in het lichaam te completeren. Hoewel de
meningen uiteenlopen over de toegevoegde waarde van
de enkel-armindex bovenop de Framingham-risicoscore,
kan het bepalen van de index bij deze patiëntengroep
helpen om die patiënten te identificeren die op symptomen van atherosclerose in de benen alleen reageren met
het nog verder verminderen van hun fysieke activiteit.24,25
De indeling van mensen met een verstandelijke beperking in groepen met een hoog en een laag risico is gelijk
aan de wijze waarop dit in de algemene populatie gebeurt.
De opgespoorde risicofactoren kunnen vervolgens
gewoon volgens de bestaande richtlijnen behandeld worden.
Ook voor de tweede lijn geldt dat de behandeling van
hart- en vaatziekten bij mensen met een verstandelijke
beperking op zichzelf niet anders is dan bij leeftijdsgenoten in de algemene populatie. Toch blijkt dat invasieve
methodes als dotteren en coronaire bypasschirurgie tot
nu toe niet of nauwelijks worden toegepast bij deze populatie.3 Mogelijk wordt verondersteld dat deze methodes
niet toepasbaar zijn bij mensen met een verstandelijke
beperking. Of dat echt zo is, is zeer de vraag. Onderzoek
daarnaar is nooit gedaan.
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