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Het wetenschappelijke bevolkingsonderzoek naar 
de vroege opsporing van hart- en vaatziekten.

INFORMATIEBROCHURE



GROEP 1: Controlegroep    

Komt u in de controlegroep? Dan hoeft u niets te doen. Wel kunnen we u tijdens de vijf jaar die het onderzoek duurt soms 

vragen om een vragenlijst in te vullen. Dit kost u ongeveer 10 minuten. In de vragenlijst die u nu heeft ontvangen staan al-

lerlei vragen, waarvan sommige direct te maken hebben met het risico op hart- en vaatziekten. Wij zullen u en uw huisarts 

informeren als uit sommige vragen blijkt dat het mogelijk verstandig is om uw risico op hart- en vaatziekten te laten meten. 

Om uw huisarts te kunnen informeren is het noodzakelijk dat u toestemming geeft op de toestemmingsverklaring. Het is 

aan u of u contact opneemt met de huisarts.

Misschien bent u teleurgesteld als u in deze groep zit, omdat u denkt dat u dan niet de voordelen van het onderzoek zult 

hebben. Maar wij weten nog niet of de onderzoeken van de andere groepen ervoor zorgen dat minder mensen ziek worden 

of sterven door HVZ.  Dat is juist wat we onderzoeken. In een onderzoek is de controlegroep net zo belangrijk als de andere 

groepen, omdat we de uitkomsten altijd moeten kunnen vergelijken. U krijgt altijd de standaard zorg die we gewend zijn in 

Nederland.

GROEP 2: Interventiegroep A

Mensen in deze groep nodigen we uit om één keer bloed te laten prikken en de bloeddruk te laten meten. Dit gebeurt bij 

een van de deelnemende bloedafnamecentra bij u in de regio, waardoor u niet ver hoeft te reizen.

De afspraak duurt ongeveer 15 minuten. 

De uitslag van het onderzoek

Met de bloeduitslagen, uw bloeddruk en de antwoorden op de vragenlijst berekenen we hoe groot uw risico is op HVZ: laag, 

gemiddeld of hoog. U en uw huisarts krijgen allebei een brief met de uitslag van het onderzoek. 

Na het onderzoek

Heeft u een gemiddeld risico of een hoog risico op HVZ? Dan maakt u een afspraak met uw huisarts. U krijgt advies over 

gezond leven en misschien krijgt u medicijnen. Dit kunnen medicijnen zijn die de bloeddruk verlagen en/of medicijnen die 

het cholesterol verlagen. Verder krijgt u de zorg zoals we gewend zijn in Nederland.

GROEP 3: Interventiegroep B

Mensen in deze groep nodigen we uit om één keer een CT-scan van de vaten rondom het hart te laten maken en bloed 

te laten prikken. Dit zal in één van de volgende ziekenhuizen worden gedaan: Universitair Medisch Centrum Groningen 

(Groningen), Gelre ziekenhuis (Apeldoorn) of Bronovo ziekenhuis (Den Haag). In bijlage 1 vindt u meer informatie over wat u 

kunt verwachten bij een CT-scan. De hele afspraak duurt ongeveer 15 minuten.

Het bloed slaan we op. Pas na 5 jaar zullen we bij iedereen enkele bloedwaarden bepalen, zoals ook voor interventiegroep 

A wordt gedaan.

De uitslag van het onderzoek

Met de CT-scan meten we hoe verkalkt uw vaten rondom het hart zijn: de zogenaamde kalkscore. Deze kalkscore kan laag, 

hoog of erg hoog zijn. U en uw huisarts krijgen allebei een brief met de uitslag van het onderzoek. 

Na het onderzoek

Bij een hoge of erg hoge kalkscore maakt u een afspraak bij uw huisarts. U krijgt dan medicijnen, zoals bijvoorbeeld medi-

cijnen die het cholesterol of de bloeddruk verlagen. Verder krijgt u de zorg zoals we gewend zijn in Nederland.

Overzicht studiegroepen



In deze informatiebrochure geven wij u informatie over het ROBINSCA-
onderzoek. Deze informatie kan u helpen om te beslissen of u in aanmerking 
wilt komen voor deelname aan dit onderzoek. U leest over de achtergrond 
van het onderzoek, hoe het onderzoek verloopt en wat het voor u betekent.

Waar doet ROBINSCA onderzoek naar?
ROBINSCA doet onderzoek naar hart- en vaatziekten. 

We noemen dit in de rest van deze informatiebrochure 

HVZ. HVZ zijn een belangrijk probleem voor de volks-

gezondheid. In 2012 stierven ongeveer 39.000 mensen 

aan HVZ in Nederland. HVZ ontstaan vaak door vet in 

de wanden van de slagaderen: aderverkalking. Ader-

verkalking is een proces dat vaak jaren duurt. Aderver-

kalking wordt ongunstig beïnvloed door bijvoorbeeld 

een hoge bloeddruk, roken, overgewicht en een te hoog 

cholesterol. 

Wat is het doel van het onderzoek?
Met het ROBINSCA-onderzoek kijken we of het aantal 

mensen dat ziek wordt of sterft door HVZ daalt als we 

vroeg opsporen wie een verhoogd risico heeft op HVZ. 

Mensen met een verhoogd risico op HVZ krijgen me-

dicijnen en/of adviezen over gezond leven. Ook kijken 

we of de voordelen van vroeg opsporen groter zijn dan 

de nadelen. De voordelen kunnen zijn dat er minder 

mensen ziek worden of sterven aan HVZ. De nadelen 

zijn dat mensen onzeker kunnen worden over hun ge-

zondheid en dat onderzoeken spannend kunnen zijn. 

Bovendien kosten de onderzoeken geld. 

Het onderzoek in het kort
Op basis van uw antwoorden op de vragenlijst in dit 

pakket stellen we vast of u mogelijk een verhoogd 

risico heeft om in de toekomst HVZ te krijgen, en dus 

in aanmerking komt voor de studie. Aan het begin van 

het onderzoek verdelen we vervolgens de mensen die 

in aanmerking komen voor de studie over drie groepen:

1.  Controlegroep: Deze groep mensen krijgt geen 

extra onderzoeken in het kader van deze studie. 

2.  Interventiegroep A: Bij deze mensen bepalen we 

één keer het vetgehalte in het bloed en meten we 

de bloeddruk. Samen met de antwoorden op de vra-

genlijst berekenen we het risico op HVZ.  

3.  Interventiegroep B: Bij deze mensen meten we 

één keer de mate van aderverkalking van de vaten 

rondom het hart met een CT-scan (kalkscore). 

Hierna berekenen we het risico op HVZ.

Mensen uit interventiegroep A en B die een verhoogd 

risico op HVZ hebben, krijgen van hun huisarts advies 

over hun manier van leven en/of medicijnen om het 

risico op HVZ te verlagen. 

Alle deelnemers volgen we vijf jaar. Na vijf jaar kijken 

we welke deelnemers ziek zijn geworden of overleden 

zijn door HVZ. Daarna kijken we hoe dit verdeeld was 

over de drie groepen. Zo weten we of het zin heeft om 

een verhoogd risico op HVZ vroeg op te sporen en te 

behandelen. We weten dan ook welke methode hier-

voor het meest geschikt is en wat de kosten zijn. 

Hoe voeren we het onderzoek uit?
Iemand kan deelnemer worden als we op basis van de 

antwoorden op de vragenlijst verwachten dat hij of zij 

mogelijk een verhoogd risico heeft op HVZ. We verde-

len alle deelnemers over drie groepen. Deze groepen 

maken we door te loten. Iedereen heeft dus een even 

grote kans om in een groep te komen. Alleen zo kunnen 

we de groepen goed met elkaar vergelijken. U kunt niet 

veranderen van groep. U krijgt een brief waarin u leest 

in welke groep u zit. Ook krijgt u een folder met alge-

mene adviezen over gezond leven. 
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Welke bijwerkingen kunt u verwachten?
De verschillende onderzoeken hebben geen bijwer-

kingen. Mensen die een hoog risico hebben op HVZ, 

kunnen medicijnen krijgen die het cholesterol of de 

bloeddruk verlagen. Dit zijn medicijnen die veel ge-

bruikt worden. Bijwerkingen komen zelden voor. 

Wat kunnen voordelen en nadelen zijn als u 
meedoet aan het onderzoek?
Bent u ingeloot in de controlegroep? Dan heeft het on-

derzoek geen voordelen en geen nadelen. U krijgt de 

medische zorg zoals u gewend bent in Nederland. Wel 

helpt u mee om meer kennis te krijgen over hoe we 

HVZ kunnen voorkómen. 

Voordelen bij interventiegroep A en B
Bent u ingeloot in interventiegroep A of interventie-

groep B? Dan kan dat voordelen hebben. U komt dan 

namelijk door het onderzoek te weten hoe groot uw 

risico is op HVZ. Bij een verhoogd risico op HVZ zal de 

huisarts u helpen uw risico te verlagen om uw kans op 

ziekte en sterfte aan HVZ kleiner te maken. 

Nadelen bij interventiegroep A en B
Nadelen kunnen zijn dat de studie u spanning oplevert, 

zowel tijdens de onderzoeken als tijdens het wachten 

op de uitslag. Sommige deelnemers krijgen ook chole-

sterol- en/of bloeddrukverlagers van hun huisarts. U 

kunt ook tot deze groep deelnemers behoren. Het kan 

Wat doen we vijf jaar later? 
De mensen in interventiegroep B hebben ook bloed laten prikken. Dit bloed bewaren we. Na vijf jaar bepalen we 

de vetwaarden in het bloed en berekenen we de kans op HVZ. Deze kans vergelijken we met de kalkscore. Zo 

weten we met welke methode van onderzoek we de risico’s het beste kunnen opsporen. Omdat het bloed pas na 

5 jaar wordt getest, is de uitslag niet meer relevant voor u. De huisarts zou na 5 jaar opnieuw uw bloedwaarde 

moeten meten om te kunnen bepalen of uw risico verlaagd moet worden. Indien u toch de bloeduitslagen wilt 

weten, kunt u deze na 5 jaar opvragen bij het onderzoeksteam. 

Vijf jaar nadat we de risico’s hebben ingeschat, tellen we in alle drie de groepen het aantal mensen dat HVZ 

heeft, heeft gehad of eraan is overleden. Daarnaast kijken we wat de kosten van iedere methode waren. Dit 

doen we met informatie die we opvragen bij huisartsen, zorgverzekeraars, het Centraal Bureau voor Genealogie 

en het Centraal Bureau voor de Statistiek. 



echter gebeuren dat u medicijnen gaat slikken, terwijl 

uit deze studie achteraf misschien blijkt dat dat voor u 

niet per se nodig was. U heeft dan mogelijk medicatie 

gebruikt zonder dat het u voordelen heeft opgeleverd. 

U heeft dan wel de mogelijke nadelen gekend van het 

dagelijks in moeten nemen van deze medicijnen. Ook 

kan het zijn dat u geen medicijnen heeft gekregen, 

terwijl achteraf blijkt dat het misschien beter voor u 

was geweest om wel medicijnen te krijgen. Deze studie 

moet hier nu juist meer duidelijkheid over gaan geven.

Bent u ingedeeld in interventiegroep B? Dan gaan er 

röntgenstralen door uw lichaam tijdens het maken van 

de CT-scan. De hoeveelheid straling is heel klein en het 

gezondheidsgevaar is erg klein. 

Toevallige afwijkingen
Op de CT-scan is alleen het gebied rondom uw hart 

te zien. De laborant zal bij de scan niet zoeken naar 

afwijkingen in andere organen. Toch bestaat er een 

kleine kans dat er toevallig een afwijking rondom uw 

hart wordt gevonden die niets met aderverkalking te 

maken heeft. 

Deze toevallige afwijkingen kunnen we indelen in: 

1.  afwijkingen waarbij geen onderzoek of behandeling 

door een arts wordt geadviseerd

2.  afwijkingen waarbij verder onderzoek en/of behan-

deling wordt geadviseerd. Deze afwijkingen kunnen 

verder worden verdeeld in niet-ernstig en ernstig.

Met de afwijkingen waarbij het niet nodig is meer on-

derzoeken te doen en/of waarbij geen behandeling 

nodig is, zal verder niets worden gedaan. Soms kan het 

zo zijn dat een arts vermoedt dat de gevonden afwij-

king schadelijk kan zijn voor uw gezondheid. Het is dan 

aan te raden om u verder te laten onderzoeken. Dit kan 

een niet-ernstige afwijking zijn, zoals bijvoorbeeld een 

lichte ontsteking, maar het kan ook ernstig zijn, zoals 

bijvoorbeeld kanker of een aneurysma (verwijding van 

de slagader). In de tabel ziet u een klein overzicht van 

afwijkingen die gevonden zouden kunnen worden. 

Verder onderzoek kan voor uw gezondheid goed zijn, 

maar het kan u ook ongerust en onzeker maken. Ook 

behandeling kan ingrijpende gevolgen hebben. Ook 

kan het zijn dat de aandoening niet meer te behan-

delen is, waardoor u wel weet dat u ziek bent, maar 

waarbij de arts weinig voor u kan doen.  

U mag zelf bepalen of u op de hoogte wordt gebracht 

wanneer er een andere afwijking wordt gevonden. U 

heeft namelijk het recht op weten, maar ook het recht 

op niet weten. Daarom vragen wij u om op de toestem-

mingsverklaring aan te geven of u wel of geen bericht 

wilt krijgen als er toevallig een andere afwijking wordt 

gevonden. Als u toestemming geeft, zal het ziekenhuis 

uw huisarts hierover informeren. De huisarts zal ver-

volgens contact met u opnemen.

Het kan zo zijn dat u heeft aangekruist dat u het niet 

wilt weten als er toevallig een afwijking wordt gevon-

den, maar dat de arts toch vindt dat het gevaarlijk is 

voor uw gezondheid, maar ook voor de gezondheid van 

de mensen om u heen, om het niet te vertellen. Na-

tuurlijk zal de arts hier heel goed over nadenken en 

maakt hij deze keuze niet alleen. Dan wordt een on-

afhankelijke commissie gevraagd om advies. Dit zijn 

mensen die niets te maken hebben met het onderzoek. 

Uiteraard weten deze mensen niet dat u het bent, zij 

zien alleen een code. 

Niet-ernstig 

Voorbeelden:

• Longafwijking, zoals lichte ontsteking, COPD 

(Chronische Bronchitis of Longemfyseem)

• Kleine afsluiting van een deel van de long

• Vergrote lymfeklier 

Ernstig

Voorbeelden:

• Longafwijking die kan wijzen op longkanker

• Ongewone (mogelijk kwaadaardige) massa in de 

ruimte tussen de longen 

• Beschadiging van de grote bloedvaten zoals de 

aorta of longslagader 

Toevallige afwijkingen waarbij verder onderzoek en/of behandeling wordt aangeraden

Het wetenschappelijke bevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van hart- en vaatziekten.



Wat gebeurt er als u niet wilt meedoen 
aan het onderzoek?
Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. U mag altijd 

stoppen met het onderzoek. Hiervoor hoeft u geen 

reden op te geven. Of u wel of niet mee doet heeft 

geen invloed op uw medische zorg. 

Wat als er nieuwe informatie 
beschikbaar komt?
Het onderzoek duurt vijf jaar. We hebben een plan 

gemaakt voor het onderzoek, maar we weten ook dat 

er in vijf jaar dingen kunnen veranderen. Er kan bijvoor-

beeld nieuwe informatie beschikbaar komen, waardoor 

we anders tegen het onderzoek aankijken. Als dat zo 

is, brengen we u daarvan op de hoogte. U beslist dan 

zelf of u wel of niet door wilt gaan met het onderzoek. 

Natuurlijk stoppen we meteen met het onderzoek als 

we denken dat het onderzoek minder veilig of prettig 

voor u is geworden.

Wat doen we met uw gegevens?
We gebruiken alle onderzoeksgegevens (de uitslagen, 

uw antwoorden op de vragenlijst en opgevraagde ge-

gevens) alleen voor het ROBINSCA-onderzoek, en we 

zorgen dat onderzoekers niet weten van wie die ge-

gevens zijn. Dit doen we door uw persoonsgegevens 

(naam, adres en geboortedatum) te koppelen aan een 

code. De onderzoekers zien alleen de code en zullen 

uw naam dus ook niet gebruiken in artikelen of rap-

porten die zij schrijven. Een paar medewerkers kunnen 

wel bij uw naam en adres. Dat is nodig om u bijvoor-

beeld uit te nodigen voor een onderzoek, de uitslag van 

het onderzoek te laten weten of gegevens over u op te 

vragen. Deze medewerkers houden zich aan de regels 

van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het 

Privacy Reglement van het Erasmus MC. We gebruiken 

alle informatie over u alleen voor het ROBINSCA-on-

derzoek. We geven niemand uw medische gegevens. In 

de Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst 

staat dat alle gegevens na het stoppen van de studie 

vijftien jaar moeten worden bewaard. Hierna zullen 

alle gegevens worden vernietigd.  

Wordt uw huisarts geïnformeerd bij 
deelname?
De huisarts speelt een belangrijke rol in deze studie. Als 

u wilt deelnemen is het daarom nodig dat u toestem-

ming geeft dat wij uw huisarts op de hoogte brengen 

van uw onderzoeksresultaten. Als u niet wilt dat uw 

huisarts op de hoogte wordt gesteld van uw deelname, 

dan kunt u helaas niet meedoen aan het onderzoek. 

Welke toestemming vragen wij?
Bij de vragenlijst zit een toestemmingsverklaring. We 

vragen u hierin om deze toestemmingen:

- Wilt u deelnemen aan de studie?

- Mogen wij informatie over uw naam, adres en 

woonplaats volgen bij de Basisregistratie Personen 

(voorheen Gemeentelijke Basis Administratie), 

zodat wij u kunnen informeren over bijvoorbeeld 

de uitslag van het onderzoek? 

- Mogen wij de resultaten van het onderzoek 

doorgeven aan uw huisarts? 

- Mogen we het aan uw huisarts doorgeven als we 

iets onverwachts vinden op de CT-scan?

- Mogen wij informatie over uw gezondheid 

opvragen bij uw behandelend arts en andere 

zorgverleners? 

- Mogen wij als het nodig is het Centraal Bureau 

voor Genealogie en het Centraal Bureau voor de 

Statistiek vragen om de oorzaak van overlijden?

- Mogen wij uw zorgverzekeraar vragen welke 

ziektekosten u eventueel heeft gemaakt die te 

maken hebben met HVZ?

Alle informatie zal alleen voor het ROBINSCA-onder-

zoek worden gebruikt. We zullen géén van deze orga-

nisaties medische informatie over u geven.

Krijgt u een vergoeding?
U kunt uw reiskosten vergoed krijgen.

Bent u voor de onderzoeken verzekerd?  
De onderzoeken die nodig zijn voor de studie worden 

door ons betaald. Hier hoeft u dus niets voor te betalen 

en dit gaat ook niet via uw zorgverzekering. Als uw 

huisarts extra onderzoeken wil doen valt dit niet meer 

onder het bevolkingsonderzoek, maar onder de ziek-

tekostenverzekering. Het kan dan zijn dat de onder-

zoeken eerst (deels) van uw eigen risico af gaan. Voor 

sommige medicijnen geldt ook een eigen bijdrage. 

Wat als er iets mis gaat?
Artsen en ziekenhuizen hebben een aansprakelijkheids-

verzekering voor als er iets mis mocht gaan. Maar het 

risico dat er iets mis gaat is bijzonder klein. 



Goedkeuring door de minister en door 
de Gezondheidsraad
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

heeft de Gezondheidsraad laten kijken of het onder-

zoek veilig is en of overal goed over nagedacht is. De 

Gezondheidsraad oordeelde positief over de weten-

schappelijke kwaliteit van het onderzoek en over de 

nut-risicoverhouding voor de deelnemers.  De minister 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft hierna op 

27 augustus 2013 een vergunning gegeven voor het uit-

voeren van het ROBINSCA-onderzoek.

Heeft u nog vragen?
Heeft u vragen over het ROBINSCA-onderzoek? 

Bel of e-mail dan met de onderzoekers:

010 - 7030084 of robinsca@erasmusmc.nl. 

Informatie over de studie vindt u ook op onze website: 

www.robinsca.nl

Onafhankelijke arts
Twijfelt u over uw deelname, of heeft u een vraag die 

u liever niet aan een van de onderzoekers wilt stellen? 

Dan kunt u bellen of mailen met een onafhankelijke arts:

Dr. Ed van Beeck, 

arts en universitair hoofddocent Erasmus MC  

tel. 010 – 7038472 

e.vanbeeck@erasmusmc.nl. 

De onafhankelijke arts is niet direct bij het onderzoek 

betrokken, maar weet er wel alles van af.

Heeft u klachten over het onderzoek?
Dan kunt u drie dingen doen:

1. U kunt bellen of e-mailen met de onderzoekers. Bent u niet tevreden over de reactie op uw klacht? Dan 

kunt u bellen met het Patiënten Informatie Centrum (PIC) in de polikliniek van het Erasmus MC. Het tele-

foonnummer is 010 - 7035474. Vraag naar de klachtenfunctionaris.

2. U kunt meteen met het Patiënten Informatie Centrum bellen (010 - 7035474). 

3. U kunt een klacht indienen bij de secretaris van de Klachtencommissie van het Erasmus MC, 

 Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam of digitaal via www.erasmusmc.nl. 

Het klachtenreglement van het Erasmus MC en de brochure klachtenopvang kunt u krijgen bij het PIC.

Het wetenschappelijke bevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van hart- en vaatziekten.



BIJLAGE 1: de CT-scan

Wat is een CT-scan?
Een CT-scan is een onderzoek met röntgenstralen. 

U ligt op een onderzoeksbed, terwijl een brede rönt-

genbuis om u heen draait en foto’s maakt van de bin-

nenkant van uw lichaam. Binnen een paar seconden 

kunnen we al een aantal foto’s maken. 

Wat betekent de CT-scan voor u?
Er zijn weinig dingen waar u rekening mee hoeft te 

houden. U hoeft niets voor te bereiden. Ook hoeft 

u niet nuchter te zijn. Als u medicijnen slikt, kunt u 

daar gewoon mee doorgaan. Het doet geen pijn als de 

scan wordt gemaakt. U krijgt geen medicijnen en geen 

infuus. Ook kunt u uw kleding aanhouden. Wel moet 

u metalen voorwerpen afdoen zoals sieraden of een 

bril. Als u bijvoorbeeld een prothese of schroeven in 

uw lichaam heeft, dan is dat geen belemmering voor 

het maken van een CT-scan.

Hoe verloopt het onderzoek?
Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoeksbed. 

De laborant schuift het onderzoeksbed door de brede 

opening van de CT-scanner. U moet dan zo stil moge-

lijk blijven liggen. U blijft een tijdje alleen in de ruimte 

van de CT-scan, maar u kunt met de laborant blijven 

praten via de intercom. De laborant kan u ook zien 

en houdt in de gaten hoe het met u gaat. De laborant 

vertelt u precies wat u moet doen, bijvoorbeeld inade-

men, uitademen, hoesten, adem even vast houden. 

Na het onderzoek
Na het onderzoek mag u naar huis en mag u gewoon 

weer alles doen.

Is het gevaarlijk?
U krijgt röntgenstralen die schadelijk kunnen zijn. De 

hoeveelheid straling wordt echter zo laag mogelijk ge-

houden waardoor de kans op schadelijke gevolgen erg 

klein is. 

De uitslag van het onderzoek
Na het onderzoek berekenen radiologen de kalksco-

re van de kransslagaders. De kransslagaders zijn de 

bloedvaten die om het hart liggen. De kalkscore geeft 

aan of u aderverkalking heeft en hoe erg die is. U en 

uw huisarts krijgen allebei een brief met de uitslag van 

het onderzoek.

Als u wordt ingeloot in interventiegroep B krijgt u een uitnodiging om een CT-scan 
van het hart te laten maken in een ziekenhuis bij u in de buurt. Hieronder leest u 
meer over de CT-scan.


