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CoRPS Over mezelf

Dr. Paula Mommersteeg, universitair docent

Dept. Medical and Clinical Psychology, Tilburg 
University:  

Doel: het verbeteren van de kwaliteit van leven van 
mensen met een psychologische en/of somatische
aandoening

Cardio-Psychology: rol van stress, stemming en  
emoties bij hart en vaatziekten 

Psychologische klachten zijn niet ‘onschuldig’ maar 
zijn een symptoom en een risicofactor bij hart en 
vaatziekten
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https://www.ntvg.nl/artikelen/genderverschillen-psychologische-klachten-bij-ischemische-hartziekte
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1967 Risico op hartziekten J.J. Groen
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CoRPS
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775.000

40% vrouwen

60% mannen

Hoogste ziektelast voor 
mannen en mensen >65 jaar

50% onbekende oorzaak

Ischemische hartziekten in Nederland 

Bron: Statline CBS
*volksgezondheidenzorg.info

*DBC diagnose cardiologie van hartinfarct, angina pectoris en andere pijn op de borst 

x 1000 in 2017 in Nederland
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CoRPS Waar komen mensen mee binnen bij de cardiologie? 
Pijn op de borst; 520.000 in 2017

*thoracale klachten eci
e causa ignota = met onbekende oorzaak

75% man – 25% vrouw

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000617
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https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000617



CoRPS

https://www.womeninc.nl/nieuwsbericht/symptomen-hart-en-vaatziekten
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PODB
Angst 

Duizelig 
Kortademig 

Misselijk 
Zweten

Huisarts/harthulp: Is het angina of angst ? 

Angina 
Pijn uitstralend
naar linker arm, 
nek of kaak
Extreem vermoeid
Rusteloosheid
Uitgelokt door 
inspanning, kou,  
maaltijd of 
emotionele stress

Angst / paniek
Hartkloppingen
Trillen, rillingen

Zweten
Droge mond

Oorsuizen
Klam zweet
Tinteling in 

vingers/handen
Gevoel van flauwvallen
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CoRPS Angst in Nederland
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Leeftijd groepen

Vrouwen Mannen 1.1 miljoen: 

60% vrouwen

40% mannen

Huisarts registratie van angst stoornis per 100,000 inwoners in 2011 in Nederland

Bron: Statline CBS
volksgezondheidenzorg.info
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CoRPS Psychosociale factoren: angst, depressie, stress 

Depressie 
in Nederland: 1 op de 13
bij hartziekten: 1 op de 5
2x vaker vrouwen dan bij mannen

Stress = spanning die ontstaat doordat er meer op je af komt dan je aankan

Positief  - Negatief
Chronisch: angstig en somber of depressief 

volksgezondheidenzorg.info
Vaccarino, 2019, EurHJ
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https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy913


CoRPS 2008: INTERHEART studie

52 landen
>12.000 hartinfarct
>14.000 controle

24% vrouw
76% man
Vrouwen 9 jaar ouder

Negen risicofactoren 
waaronder stress

Anand et al. 2008, European heart journal 29(7): 932-940
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Hoger risico

Psychosociale stress 

depressie, gebrek aan
controle, financiële stress, 
scheiding, ruzie, of verlies van 
werk

Vrouwen

INTERHEART: risicofactoren bij een hartinfarct 

-4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Psychosociale stress

Overgewicht

Vetten

Hypertensie

Diabetes

Roken

Geen alcohol

Weinig bewegen

Eenzijdig dieet Vrouwen
Mannen

lager

Anand et al. 2008, European 

heart journal 29(7): 932-940

hoger risico 
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CoRPS Is stress = gedrag? 

Mommersteeg - NVHVV - Maart 2020 13

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_smoking_bans



CoRPS Gedrag – metabool syndroom

Risicofactoren voor hartziekten

• Overgewicht, buikvet

• Laag HDL en hoog LDL cholesterol

• Hoge bloeddruk

• Glucose ontregeling

Mommersteeg - NVHVV - Maart 2020 14



CoRPS

Psychologische 
variabele

Gedrag: 
Eten

Bewegen
Roken

Hartziekten

Psychologie = gedrag?  

Mommersteeg - NVHVV - Maart 2020 15



CoRPS Psychologie = fysiologie? 

Stress – activatie van stress-systemen

• Hormonen

– cortisol – HPA-as

– adrenaline – SAM-systeem

• Autonoom zenuwstelsel

– Sympatisch (gas; SNS)

– Parasympatisch (rem; PNS)

• Immuunsysteem

Mommersteeg - NVHVV - Maart 2020 16
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1. Brain level

2. Central output

5. Somatic DiseasesCardiovascular

Diabetes Respiratory

Kidney

Rheumatic

Neurologic

Cancer

Somatoform Allergies

Dermatological

4. Allostasis and allostatic load

Psychosomatic model of Disease

3. Measurement level 

Behavior EndocrineAutonomic

Context: life, 

environment, 

adversity, 

oppression*

What you can’t 

change: 

genes, sex, age

*oppression: having privilege versus experiencing 

racism, sexism, sizeism, ableism, ageism, classism

SNS /PNS 

activity HPA-axis

Immune & 

inflammation

SAM systemLifestyle choices

Social interaction

2018 P.M.C.Mommersteeg

Processing +/-

Cognition

Personality

Mood

Perception

Stress 

Symptoms

Response

Appraisal

MOMMERSTEEG - NVHVV - MAART 2020

1. Measurement of 

Psychological constructs

2. Measurement of 

Biological markers

3. Measurement of Disease

indicators

6. Policy and 

guidelines

5. Personal 

intervention

4. Health 

care

18



Psychologische klachten en hartziekten ?  

Wetenschap: “Depressieve stemming en angstklachten zijn een risico 
voor ontwikkelen én verergeren van hartziekten”

Klachten als depressie en angst komen meer voor bij vrouwen

Onbekend: 

Als vrouwen gemiddeld vaker angstig of depressief zijn, hebben 
vrouwen met deze klachten dan ook een hoger risico bij hartziekten? 

Mommersteeg - NVHVV - Maart 2020 19#849100001
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Meta-analyse sekse & gender 
risico van psychosociale 
factoren bij hartziekten

Ons team
Dr. Paula Mommersteeg, bioloog
Universitair docent Tilburg University

Veerle Smaardijk, promovendus
Tilburg University en RadboudumcProf. Willem-Johan Kop

Tilburg University

Prof. Angela Maas, cardioloog, RadboudUMC

#849100001

Paul Lodder, statistiek
Tilburg University
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Gedurende 2 jaar….

Wetenschappelijke artikelen doorzoeken

> 12.000 [Protip: Covidence]

> 650 in detail 

Informatie uit 290 artikelen 

187 wetenschappers benaderd om extra resultaten

Risico berekenen van psychologische klachten voor ontwikkelen en verergeren 
hartziekten

Berekeningen uitvoeren, samenvatten, opschrijven 

Publiceren en presenteren

Data beschikbaar maken 

Hoe dan?
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Wat hebben we gevonden? 

22

https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/JAHA.118.010859?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed
https://www.internationaljournalofcardiology.com/article/S0167-5273(19)33509-0/fulltext
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Bij vrouwen én mannen: 
Angst en depressie zijn een risicofactor voor het krijgen én 
verergeren van hartziekten

Ontwikkelen van nieuwe hartziekten: [klik voor paper] 

Het risico is voor vrouwen en mannen ongeveer gelijk 

Verergeren van bestaande hartziekten:[klik voor paper] 

Het risico is groter voor mannen dan vrouwen 

Wat hebben we gevonden? 
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Bias:  
Onderzoek bij ‘klassieke’ hartziekten 
Veelal (witte) mannen

Meer onderzoek nodig bij: 
Vrouwen
Diversere groepen
Andere psychologische klachten
Andere vormen van hartziekten 

Maar…

24

https://www.womeninc.nl/behandelmealseendame/

https://www.womeninc.nl/behandelmealseendame/


CoRPS Wat nu?

Psychologische klachten zijn een risico voor het krijgen én 
verergeren van hartziekten

Doelen: 
Erkenning en herkenning: hoe staat het daarmee?  

Behandeling is mogelijk: huisarts, medisch psycholoog 
Meer onderzoek

Mommersteeg - NVHVV - Maart 2020 25



CoRPS De gemiddelde patiënt … 

…bestaat niet, behalve in onderzoek

Is onderzoek dan wel herkenbaar ? 

Hoe kan kennis van een groep bijdragen aan behandeling 
(maatwerk) voor een individu? 

Mommersteeg - NVHVV - Maart 2020 26



CoRPS

• Onderzoek naar psychosociale klachten bij hartziekten
– Patiënten met hartklachten ZONDER duidelijke vernauwingen

– Vrouwen

• Subsidieaanvraag: crowdfunding
– Waar is behoefte aan? 

– Gesprekken en een keuzehulp

Doelen: 

Mommersteeg - NVHVV - Maart 2020 27



CoRPS

Wat hebben patiënten, vrouwen, met hartklachten 
zonder duidelijke vernauwingen van de kransslagader 

nodig in hun zorg en behandeltraject?

Hoe is dit voor de patiënt en zorgverlener?

Mommersteeg - NVHVV - Maart 2020 28



CoRPS
Bijdragen aan Samen Beslissen
voor patiënt én zorgverlener

• Fase 1: We Care subsidie ETZ en Tilburg University

• Samenwerking Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis Tilburg

Cardiologie: prof. Jos Widdershoven en dr. Michael Magro

Januari 2020: We Share project; kwalitatief onderzoek

Ethische toetsing ERB, ETZ, opzetten project

Maart-Mei: Gesprekken met patiënten, cardioloog, huisarts

Thema’s, terugkoppelen, keuze maken met welk thema verder gaan
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Mommersteeg - NVHVV - Maart 2020
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CoRPS
Bijdragen aan samen beslissen
voor patiënt én zorgverlener

• Fase 2 Juni 2020: op basis van deze kennis een tool/Keuzehulp
ontwikkelen

– Financiering middels crowdfunding

Doel: gesprek met de behandelaar gemakkelijker maken

Duidelijke informatie over behandeling of zorgmogelijkheden

Ontwikkelen keuzehulp samen met stakeholders

Valideren keuzehulp

Begin maken met implementatie

• Fase 3: Verdere implementatie. Financiering nodig

31



CoRPS Psychosociale factoren bij hartziekten?

• Psychosociale factoren

– Komen veel voor bij patiënten met hartziekten

– Sterke samenhang met gedrag en biologische risico factoren

– Verhoogd risico op mortaliteit en morbiditeit
– Gaan samen met een lagere kwaliteit van leven

– Vormt een barrière voor (leefstijl) veranderingen en medicatie en 
therapietrouw

Albus et al. (2019). Significance of psychosocial factors in cardiology: 
update 2018 Clin Res Cardiol 108(11) doi:10.1007/s00392-019-01488-w

Mommersteeg - NVHVV - Maart 2020 32



CoRPS Helpt behandeling voor psychosociale klachten? 

Review: Psychologische interventies bij coronaire hartziekten

Psychologische interventies

Vermindering depressive, angst, stressklachten

Geen vermindering risico nieuwe events of overlijden

(Klein) verminderd risico op cardiale mortaliteit

Richards, S. H., Anderson, L., Jenkinson, C. E., Whalley, B., Rees, K., Davies, P., . . . Taylor, R. S. (2017). Psychological interventions 
for coronary heart disease. Cochrane Database of Systematic Reviews, 4(4), CD002902. doi:10.1002/14651858.CD002902.pub4

Mommersteeg - NVHVV - Maart 2020 33

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD002902.pub4/abstract


CoRPS Take home message: 

• Psychologische klachten komen veel voor bij hartziekten

– Vaker bij vrouwen

• Risico voor ontstaan én verergeren hartziekten

• Behandeling helpt

Richtlijnen en links 

Mommersteeg - NVHVV - Maart 2020 34



CoRPS Richtlijnen…

• Nederlandse

– Cardiovasculair risicomanagement 

– Hartrevalidatie

• Europese

– Cardiovascular disease prevention in clinical practice 2016

– Diagnosis and management of chronic coronary syndromes 2019

Mommersteeg - NVHVV - Maart 2020 35



CoRPS Richtlijnen: Psychosociale factoren bij CVRM

Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) [klik voor link]

• Hoe dient te worden omgegaan met psychosociale risicofactoren bij personen 
met een hoog/zeer hoog risico op hart- en vaatziekten of bij personen met 
hart- en vaatziekten?

Advies biedt hoog risico personen die psychosociale problemen hebben, 
psychosociale ondersteuning naast leefstijlbegeleiding aan. 

Overweeg psychosociale ondersteuning bij patiënten met hart- en vaatziekten 
die moeite hebben om te gaan met hun ziekte of die weerstand ervaren om 
hun leefstijl te veranderen

Mommersteeg - NVHVV - Maart 2020 36

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/cardiovasculair_risicomanagement_cvrm/risicofactor_interventie_bij_cvrm/leefstijladviezen_bij_cvrm/psychosociale_factoren_bij_cvrm.html#tab-content-starting-question


CoRPS Richtlijnen: Psychosociale factoren bij CVRM

Begeleiding door een verpleegkundige heeft een gunstig effect op 
angst, depressie en algemeen welzijn van patiënten met ischemische 
hartklachten (Lie, 2007; Page, 2005).

Mommersteeg - NVHVV - Maart 2020 37

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/cardiovasculair_risicomanagement_cvrm/risicofactor_interventie_bij_cvrm/leefstijladviezen_bij_cvrm/psychosociale_factoren_bij_cvrm.html#tab-content-starting-question


CoRPS Richtlijn: Hartrevalidatie [klik voor link]

Interventies gericht op psychische doelen

“Er moet tijdens de hartrevalidatie onderscheid gemaakt worden tussen (1) 
patiënten met een verstoord emotioneel evenwicht, (2) patiënten met subklinische 
depressie en/of angst en (3) patiënten met een depressieve stoornis en/of 
angststoornis. Deze groepen moeten een verschillende behandeling krijgen”

“Het is aan te bevelen patiënten die een [depressieve / angst + symptomen / 

stoornis] vertonen na een cardiaal incident medicamenteuze behandeling en een 
psychologische interventie (stressmanagement; in een groep of individueel) aan 
te bieden, eventueel naast een bewegingsprogramma.”

Mommersteeg - NVHVV - Maart 2020 38

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/hartrevalidatie/interventies_bij_hartrevalidatie/interventies_gericht_op_psychische_doelen.html#tab-content-starting-question
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/hartrevalidatie/interventies_bij_hartrevalidatie/interventies_gericht_op_psychische_doelen.html#tab-content-starting-question


CoRPS
2016 European Guidelines on cardiovascular 
disease prevention in clinical practice

Piepoli, M. F., Hoes, A. W., Agewall, S., Albus, C., Brotons, C., Catapano, A. L., . . . Zamorano, J. L. 
(2016). 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. European 
journal of preventive cardiology, 23(11), Np1-np96. doi:10.1177/2047487316653709

“Low socio-economic status, lack of social support, stress at work and in family life, 
hostility, depression, anxiety, Type D personality, and other mental disorders contribute to 
the risk of developing CVD and a worse prognosis of CVD”

Table 7 comprises Core questions for the assessment of psychosocial risk factors in clinical practice

“Treatment of psychosocial risk factors can counteract psychosocial stress, depression and 

anxiety, thus facilitating behaviour change and improving quality of life and prognosis. The 
caregiver–patient interaction should follow the principles of patient-centred
communication. Age- and sex specific psychosocial aspects should be considered.”

Mommersteeg - NVHVV - Maart 2020 39

https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/CVD-Prevention-in-clinical-practice-European-Guidelines-on
https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/CVD-Prevention-in-clinical-practice-European-Guidelines-on


CoRPS
2019 ESC Guidelines for the diagnosis and 
management of chronic coronary syndromes

Knuuti, J., Wijns, W., Saraste, A., Capodanno, D., Barbato, E., Funck-Brentano, C., . . . Bax, J. J. 
(2019). 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. 
European Heart Journal. doi:10.1093/eurheartj/ehz425

• “3.2.2.6 Psychosocial factors Patients with heart disease have a two-fold increased risk of mood 
and anxiety disorders compared with people without heart disease.155,156 Psychosocial stress, 
depression, and anxiety are associated with worse outcomes, and make it difficult for patients 
to make positive changes to their lifestyles or adhere to a therapeutic regimen. The ESC 
Prevention Guidelines recommend assessment for psychosocial risk factors.15 Clinical trials have 

shown that psychological (e.g. counselling and/or cognitive behavioural therapy) and 
pharmacological interventions have a beneficial effect on depression, anxiety, and 
stress, with some evidence of a reduction in cardiac mortality and events compared 
with placebo.157-159”

Mommersteeg - NVHVV - Maart 2020 40

https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Chronic-Coronary-Syndromes
https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Chronic-Coronary-Syndromes


Meer weten? 
E-training Stress Module 1: Stress, wat is dat eigenlijk? 

E-training door de Harteraad

Zorg om het Vrouwenhart
Lezing van Prof. Angela Maas en Prof. Widdershoven in het Science Café Tilburg

Genderverschillen in psychologische klachten bij ischemische hartziekten
Angst en depressie en hartziekten

Dr. Paula Mommersteeg P.M.C.Mommersteeg@tilburguniversity.edu

“De schrik zou de cardioloog om het hart moeten slaan.” 
Artsen herkennen stress vaak niet als risicofactor voor hart-vaatziekten. 

Dr. Petra Kuijpers, Cardioloog Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 161(D1501) 2017

Angina pectoris en angst
Online naslagwerk door studenten medische psychologie

https://www.youtube.com/watch?v=jbuoygaUttU&list=PLGMuSJqKIZqiOC5DiYXeuoaEoZBAbJzUY&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ecB7NKApbNg
https://www.ntvg.nl/artikelen/genderverschillen-psychologische-klachten-bij-ischemische-hartziekte
https://www.hartstichting.nl/wetenschappelijk-onderzoek/onderzoek-naar-vrouwen/de-invloed-van-angst-en-depressie-op-hartziekten
mailto:P.M.C.Mommersteeg@tilburguniversity.edu
https://hartenvaatcentrum.mumc.nl/actueel/nieuws/de-schrik-zou-de-cardioloog-om-het-hart-moeten-slaan
https://www.ntvg.nl/artikelen/de-schrik-zou-de-cardioloog-om-het-hart-moeten-slaan
http://psychopharmacologyuvt.pbworks.com/w/page/94717046/Angina%20pectoris%20en%20angst

