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Relatieve risico op HVZ



CVA

*Adjusted for age, income, marital status, degree of urbanization,   
and Charlson index
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IHZ en CVA: impact risicofactoren

Hypertensie 18%
Dyslipidemie 49%
Roken 36%
Overgewicht 20%
Diabetes 10%

Hypertensie 48%
Dyslipidemie 27%
Roken 12%
Overgewicht 25%
Diabetes 4%

Interstroke, Lancet 2016Interheart, Lancet 2004
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80%-90% van alle vermijdbare wereldwijde sterfte door HVZ is te voorspellen



Healthy Life in an Urban Setting (HELIUS)



Diabetes en overgewicht

Snijder, BMJ Open 2017



Prevalentie van hypertensie <40 jaar naar fenotype
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Schattenkerk DW, Eur J Prev Card 2018

Hypertensie in HELIUS



Bloeddruk behandeling

ALLHAT JAMA 2002



Boven de 35 jaar bij spreekuurbezoek én:

▪ Hindoestaanse afkomst

Bij spreekuurbezoekers > 45 jaar én:

▪ een BMI ≥ 27;

▪ diabetes mellitus (DM) type 2 bij ouders,
broers of zussen;

▪ hypertensie (systolische bloeddruk > 140   
mmHg of behandeling voor hypertensie);

▪ dyslipidemie (HDL-cholesterol ≤ 0,90      
mmol/L, triglyceriden > 2,8 mmol/L);

▪ (verhoogd risico op) hart- en vaatziekten

▪ van Turkse, Marokkaanse of Afrikaanse  
afkomst

NHG standaard

Cardiovasculair 
risicomanagement

Type 2 diabetes



Etnische verschillen in HVZ

• Risico op HVZ + verhouding is sterk verschillend 

• Voert deels terug op verschillen in risicofactoren (hypertensie, diabetes)

• Niet (volledig) verklaart door verschillen in SES

• Begint al op jonge leeftijd



Genetische verschillen 

• Genetische variatie: ‘genetic drift’ – random 

variaties in het genotype in de populatie

• Natuurlijke selectie: adaptatie van het individu 

aan zijn omgeving waardoor betere reproductie/ 

overleving 

• ‘Evolutionary trade off’: een aanvankelijk voordeel 

kan in andere situaties een nadeel zijn 



Genetische variatie wereldwijd



Nonsense mutatie in PCSK-9
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Cohen, NEJM 2006



Tishkoff, Science 2015

Natuurlijke selectie

• Voeding (blauw)

• Infecties (rood)

• Omgeving (bruin: 
endogeen/zwart: 
exogeen)



Apolipoproteine L1

Parasiet Podocyt

Gonsalvez, Science 2010



• G2 en G1 risico allelen in het apoL1 gen geven een hoger risico op 
nierschade als andere risicofactoren voor nierschade aanwezig zijn (bijv. 
hypertensie en HIV infectie)

ApoL1 gemedieerde nierziekte

Yusuf et al, Hum Mol Genet 2021



West-Afrika: heet & droog

adaptatie

Behoud van natrium
Behoud van calorieën

Overgewicht en
Diabetes

Hypertensie

reversal of 
fortune

India: moesson

Complexe aandoeningen



Aanleg voor hypertensie

Young, Plos Genetics

‘water en zout genen’  



Behoud van calorieën & efficiëntere verbranding

Overgewicht en Diabetes

Aanleg voor type 2 diabetes



Type 2 diabetes Hypertensie

Bij diabetes en hypertensie ~ 500-1000 genetische variaties betrokken



Genetische risicoscores voor HVZ

Leeftijd         Roken         Roken +
diabetes

Risico op coronaire 
hartziekte 

Aantal risicoallelen

Risicovermindering door 
LDL verlaging



% voorspeld tov Europese populatie = 1

…maar niet voor iedereen



• Onderzoek in niet-Europese belangrijk omdat:

- genetische variaties kunnen leiden tot nieuwe ontdekkingen (die 

van voordeel kunnen zijn voor iedereen, ie PCSK-9)

- essentieel om voor iedereen voorspellen van HVZ en 

behandeling daarvan te verbeteren

• Personalized medicine for the happy few vs betere behandeling voor 

iedereen. 

Conclusie



• Grote verschillen in HVZ tussen etnische groepen 

• Te herleiden tot verschillen in belangrijkste RF

• Rol genetische verschillen (waarschijnlijk) beperkt, maar 

belangrijk voor de toekomst

Samenvatting 



Hypertensie en diabetes

• Sterk gerelateerd met hebben van overgewicht, lichaamsbeweging, 

leefstijl 

• Tweelingstudies: 30-40% van de verschillen hypertensie en diabetes 

wordt verklaard door genen



GNB3 C825T

T594M ENaC

Young, Plos Genetics

Bloeddruk en breedtegraad

AGT M235T



• Welke etnische verschillen zijn er in HVZ?

• Waardoor komen die? 

• Hoe houden we hier rekening mee?

• Waarom zijn die verschillen er? 

~ rol genetica 

Etnische verschillen in HVZ



Gen x Omgeving

Genetisch

Omgeving

Individu



Waarom zo weinig? 

• Genetisch onderzoek: 500-1000 

genetische variaties betrokken zijn 

bij het ontstaan van diabetes en 

hypertensie



Hypertensie

Vriend E. Eur J Prev Card 2023 Nederlandse Hartstichting 2017

Type 2 diabetes
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Diabetes in HELIUS



World wide mortality

http://www.thelancet.com/gbd/gbd-compare-visualisation

30%
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Bibbins –Jones, NEJM 2010
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Hart en vaatziekten in de VS
African American vs European American
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Relatieve risico op HVZ



Geneesmiddel metabolisme

Zhou, Clin Pharm Ther 2017



Jia, Stroke 2013
Wang, JAMA 2016

Stroke trials in China: effect Cyp2C19

• CHANCE trial: effect DAPT in eerste 
3 mnden minor stroke/TIA

• Clopidogrel als monotherapie in 
acute stroke



• Verschillen in gezondheid tussen bevolkingsgroepen

• Gezondheidsgedrag, toegang tot zorg & zorggebruik 

• Biologische verschillen 
Genetische component

Sociaal-culturele component

Waarom focussen op etniciteit? 
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