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Voor de bijeenkomst mogelijke relevantie relaties met bedrijven:
• Sponsoring public health campagne stroke prevention Pfizer
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Levels van preventie AF

1. Bekendheid en 
onderwijs: opsporen 

van hoog risico

2. Eerste lijns zorg, 
huisarts en verdere 

diagnose

3. Neuroloog/ 
cardioloog voor 

verdere diagnose 
(onderliggende 

oorzaken)

4. Medicatie 
voorschrijven, best 
mogelijke medicatie

5. Interventie. 
Ablatie? Stent?



Doelstelling Stroke Prevention Campagne

Meer publieke bekendheid voor het opsporen 
van beroerte en preventie van beroerte in Nederland

Identificeer hoog risico beroerte en 
atriumfibrillen patiënten in Nederland

Verminder het aantal beroertes in Nederland



Beroerte in Nederland

40.000 beroertes
https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/feiten-en-cijfers-hart-en-vaatziekten



AF in Nederland

520.000
mensen met AF

Bron: apotheker data IQVIA Analyzer Q1 2022 Antistolling voor AF per 1 februari 2022



Onderzoeksvragen

1. Welke kennis ontbreekt rondom leefstijl factoren die het risico op 
een beroerte vergroten, in relatie met verschillende 
persoonlijkheidskenmerken?

2. Wat is de meest effectieve strategie, gericht op de verschillende 
persoonlijkheidskenmerken versus generiek, om de kennis en 
bekendheid van de risicofactoren van een beroerte (bijv. ten 
gevolge van atriumfibrilleren) te vergroten

3. Welke risicofactoren van een beroerte zijn bekender geworden door 
de campagne?



Onderzoeksmethode I

• Literatuuronderzoek

• Oproep tot deelname
oPlusOnline en Gezondheidsnet
oPatiëntenvereniging Hersenletsel.nl

• Online survey
oOntdekken van wat men nog niet weet (kennis/gedrag)
oPsychologische profielen



Onderzoeksmethode II

Baseline survey om 
te identificeren waar 
kennis ontbreekt

Kennis & gedrag

Repareren waar 
kennis ontbreekt

Video interventie

Uitkomsten



Doelgroep

N=1236 deelnemers aan baseline 
survey waarvan
• 25.3% beroerte

• 10.9% TIA
• 13.0% infarct
• 4.5% bloeding
• 3.2% combinatie

75% kent iemand in zijn omgeving 
met een beroerte



Belangrijkste uitkomsten baseline survey

Bekendheid beroerte en leefstijlfactoren

Merendeel denkt dat 
een beroerte voorkomt 
bij 1 op de 100 mensen

Onderzoek laat zien dit 
is 1 op de 4 mensen

Beroerte pure pech of 
toch niet? 

39% denkt dat een 
beroerte pure pech is, 
36% niet

Leefstijlfactoren 
hebben volgens 
Nederland 59% 
invloed op het krijgen 
van een beroerte

Onderzoek laat zien 
dat dit in 
werkelijkheid 90% is

Kwantitatief onderzoek uitgevoerd door Amsterdam UMC (niet gepubliceerd) 



Belangrijkste uitkomsten baseline survey

• 65% is bekend met wat atriumfibrilleren, 23% heeft erover gehoord 
en 12% is niet bekend met atriumfibrilleren

• Wanneer iemand verdenkt dat hij/zij atriumfibrilleren heeft belt 50% 
zijn/haar huisarts, 10% belt 112 en 18% wacht af

Ongeveer 1/3 wacht af en doet niets

Bekendheid atriumfibrilleren

Kwantitatief onderzoek uitgevoerd door Amsterdam UMC (niet gepubliceerd) 



Belangrijkste uitkomsten baseline survey

• 66% heeft weleens naar zijn/haar 
eigen hartslag aan de pols of in de 
nek geluisterd

1/3 van Nederland heeft 
dit nog nooit gedaan

Bekendheid checken pols

Kwantitatief onderzoek uitgevoerd door Amsterdam UMC (niet gepubliceerd) 



Belangrijkste uitkomsten baseline survey

• 78% van Nederland denkt dat antistollingsmedicijnen 
een beroerte kunnen voorkomen

Bekendheid antistollingsmedicijnen

Kwantitatief onderzoek uitgevoerd door Amsterdam UMC (niet gepubliceerd) 



En de persoonlijkheidskenmerken dan?
De Big Five!

Open-mindedness Conscientiousness Agreeableness

Extraversion Negative emotionality



Script video interventie – aangepast aan 
persoonlijksheidskenmerken

• Prof. Sandra Matz
• Colombia Business School





Onderzoeksmethode

Baseline survey om 
te identificeren waar 
kennis ontbreekt

Kennis & gedrag
Repareren waar 
kennis ontbreekt

Video interventie

UitkomstenVideo interventie 
(neutraal)

3 video’s gericht op 
persoonlijkheidskenmerken: 
aangenaam, contentieus &                 

open-minded



Uitkomsten: 1236 deelnemers

Open-mindedness (n=127) Conscientiousness (n=216) Agreeableness (n=538)

Extraversion (n=75) Negative emotionality (n=48)
Kwantitatief onderzoek uitgevoerd door Amsterdam UMC (niet gepubliceerd) 



Personality traits and lifestyle

Leefstijl Extraversion
(n=75)

Agreeableness 
(n=538)

Conscientiousness 
(n=216)

Negative 
emotionality (n=48)

Open-mindedness 
(n=127)

Leeft u gezond? (ja) 96.0 87.9 92.6 77.1 86.6

Hoeveel dagen eet 
u groente in 
gemiddelde week?

5.97 6.04 5.86 5.50 6.21

Hoeveel groenten 
per dag? (200 gram 
of meer)

53.4 56.9 55.6 43.8 55.9

Hoeveel dagen eet 
u fruit in 
gemiddelde week?

5.77 5.73 5.92 5.29 5.65

Hoeveel fruit per 
dag? (200 gram of 
meer)

52.1 40.4 44.4 53.2 32.8

Bold is highest value, underlined is lowest value. Kwantitatief onderzoek uitgevoerd door Amsterdam UMC (niet gepubliceerd) 



Personality traits and lifestyle

Leefstijl Extraversion
(n=75)

Agreeablene
ss (n=538)

Conscientious
-ness (n=216)

Negative 
emotionality (n=48)

Open
-mindedness (n=127)

Lichaamsbeweging per 
week (matig - zware 
inspanning 2.5u of meer)

80.0 80.3 83.3 60.4 75.6

Stress (nooit) 22.7 20.1 22.2 6.3 12.6

Alcoholgebruik (nooit) 17.3 29.6 27.8 37.5 21.3

EH alcohol (>14 EH/week 
(v) or >21 EH/week (m) OF 
> 5 EH/keer, min. 
1x/maand

8.5/6.8 5.3/ 7.8 4.6/5.3 10.3/10.3

cumulatief.: 20.6

4.1 / 5.1

cumulatief: 9.2

Roken (nee) 96.0 92.9 95.8 89.6 92.9

Meest gezond:
Extraversion, 
conscientiousness

Minst gezond:
negative emotionality (op 
7 items slechtste score)

Zelfgerapporteerde 
gezonde leefstijl:
Meest gezond: 
extraversion

Minst gezond: negative 
emotionality

Bold is highest value, underlined is lowest value. Kwantitatief onderzoek uitgevoerd door Amsterdam UMC (niet gepubliceerd) 



Personality traits and awareness
Awareness: stroke

Beroerte Extraversion
(n=75)

Agreeablen
ess (n=538)

Conscientiousness 
(n=216)

Negative emotionality (n=48) Open-mindedness (n=127)

Prevalentie : 1 op 4 16.4 13.6 16.2 10.4 12.6

Symptomen (alle klachten 
benoemen)

53.3 58.6 52.8 68.8 55.1

Eerste actie bij beroerte  (HA 
bellen/112 bellen)

12.2/74.3  
cumulatief= 86.5

15.2/69.1 13.4/68.1 25.0/52.1
cumulatief= 77,1

17.3/61.4

“Gevolgen verminderen door 
behandeling binnen paar uur” 
(mean score)

4.46 4.59 4.49 4.56 4.51

“Volgende beroerte voorkomen door 
behandeling met medicijnen”

4.33 4.31 4.29 4.08 4.24

“Een TIA kan waarschuwing zijn 
voor krijgen van beroerte in de 
toekomst”

4.11 4.14 4.12 4.17 4.18

Eerste actie bij  TIA
(HA bellen/112 bellen)

23.0/66.2
Cum. perc: 89.2

31.8/47.6 28.7/50.9 37.5/37.5
Cum. perc: 75.0

33.9/43.3

Bold is highest value, underlined is lowest value.

Kwantitatief onderzoek uitgevoerd door Amsterdam UMC (niet gepubliceerd) 



Personality traits and awareness
Atriumfibrilleren (%) Extraversion

(n=75)
Agreeablenes
s (n=538)

Conscientious-
ness (n=216)

Negative 
emotionality (n=48)

Open-mindedness 
(n=127)

Weet u wat AF is? Ja (64.9) Ja  (70.7) Ja (63.2) Ja (64.6) Ja (68.5)

Symptomen (alle 
klachten benoemen)

32.4 36.4 30.7 55.8 34.2

Voelen naar de pols 72.0 65.6 63.9 77.1 66.1

Eerste actie
( HA bellen/112 bellen)

37.8/20.3 49.4/9.9 55.1/10.6 39.6/4.2

cumulatief= 43.8

58.3/9.4

cumulatief= 67.7

Prevalentie 9.6 9.5 8.3 10.4 11.8

“Bloedverdunners 
kunnen beroerte 
voorkomen”  (mean 
score)

3.67 3.94 3.92 3.81 3.87

“Effect op andere 
ziektes” (mean score)

3.84 3.76 3.76 3.69 3.75

Meest bewust: 
Agreeable, negative 
emotionality, open-
minded

Minst bewust: 
Conscientiousness

Bold is highest value, underlined is lowest value. Kwantitatief onderzoek uitgevoerd door Amsterdam UMC (niet gepubliceerd) 



Conclusies

• Hiaten in kennis zichtbaar (pure pech ⅓, geschat 1:100 -> 1:4, 60% lifestyle risk ->90%, voelen 
pols te weinig, te afwachtend bij AF)

• Relatie tussen persoonlijkheidskenmerken en leefstijl
• meest gezonde leefstijl: extraversion, conscientiousness
• minst gezonde leefstijl: negative emotionality

• Relatie tussen persoonlijkheidskenmerken en bewustzijn/kennis
• beroertes

• meest bewust: extraversion
• minst bewust: negative emotionality

• atriumfibrilleren
• meest bewust: agreeableness, negative emotionality, open-mindedness
• minst bewust: conscientiousness

• Geen ‘one-size-fits-all messaging’, maar ‘precision public health’
• ‘personality trait tailored health messaging’ versus generieke campagne

• …analyse van beste health messaging strategie volgt, maar veelbelovend…



Q&A

Welke vraag heeft u voor 
Prof. dr. Leonard Hofstra?
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