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Preventie
van harten vaatziekten:
één van de
voornaamste
doelstellingen

n november 2005 vierde het Fonds voor Hartchirurgie zijn 25jarig bestaan. De Stichting voor Hartchirurgie – zo heette het
Fonds voordien – werd in 1980 opgericht door een groep mensen die niet allemaal in de medische sector werkten. Vanaf het
begin was het doel van deze stichting om de strijd aan te gaan met
de onrustbarende toename van hart- en vaatziekten. Ook had de
stichting haar werkterrein duidelijk omschreven: zowel voorlichting
óver preventie als financiering en bevordering ván hartonderzoek.

I

van het Fonds
voor Hartchirurgie Tijdens de academische zitting ter viering van het 25-jarig bestaan
van het Fonds werd vooral de klemtoon gelegd op de successen bij
de hartchirurgie en de onafgebroken inspanningen van onderzoekers die hiertoe hebben bijgedragen. Dit jaar lijkt het ons zinvol, te
wijzen op het belang van voorzorgsmaatregelen om problemen
met hart en bloedvaten niet alleen te beperken, maar ook te voorkomen. Want in de westerse wereld zijn hart- en vaatziekten de
eerste doodsoorzaak. Ook zijn ze de hoofdoorzaak van vroegtijdig
overlijden: tal van nog jonge mensen worden getroffen door mors
subita (plotselinge natuurlijke dood) of een hartinfarct. Bovendien
zijn cardiovasculaire aandoeningen in België de tweede oorzaak
van een handicap of afhankelijkheid. En hoe staat het met de
levensverwachting? Na een eerste accident wordt de levensverwachting 5 tot 8 jaar korter en na een tweede accident is dit zelfs
10 tot 18 jaar! Voor de volksgezondheid is de preventie van harten vaataandoeningen dan ook prioriteit nummer één.
Zoals de naam het al zegt, zijn hart- en vaatziekten ziekten die het
hart en de bloedvaten treffen. In de slagaderen ontwikkelt dit
proces zich ongemerkt. Naarmate we ouder worden, vindt er een
geleidelijke ‘verharding’ van de slagaders plaats. Aan de binnenwand van de slagaders zet zich cholesterol af (ook wel atheroomplaque genoemd). Hierdoor vernauwen de bloedvaten zich, zodat
de bloeddoorstroming belemmerd wordt. Het gaat om aderverkalking (of atherosclerose), iets wat kan leiden tot totale afsluiting van
de slagader.
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Bij volledige afsluiting van de slagader krijgen de organen en de weefsels die zij van bloed moet voorzien, weinig of totaal geen zuurstof meer.
> Rond de hartspier : wanneer de bloedstroom in de bloed aanvoerende slagaders of kransslagaders wordt belemmerd, leidt dit tot
hartbeklemming (angina pectoris), en wanneer de bloedstroom volledig stopt, tot een hartinfarct.
> In de hersenen leidt afsluiting van een slagader tot het tijdelijk ontbreken van bloed en daardoor van zuurstof, met als gevolg kort
bewustzijnsverlies of zelfs een hersenbloeding (cerebrovasculair
accident). Wanneer de slagader volledig afgesloten is, volgt een
‘beroerte’ die dodelijk kan zijn, met ernstige en blijvende handicaps
tot gevolg!
> In de benen krijgen de beenspieren minder zuurstof vanwege onvoldoende doorstroming van het bloed in de slagaders. Gevolg: kuitkramp, zodat men wel verplicht is stil te staan (de zgn. ‘etalageziekte’).
De brochure die u in handen hebt, biedt ook een inleiding tot de andere
brochures van de reeks “Uw hart, een levenspartner”. Ze zijn verkrijgbaar bij het Fonds voor Hartchirurgie. In alle brochures leest u meer over
de belangrijkste risicofactoren die kunnen leiden tot een hart- of vaataandoening.
Maar de eerste vraag is: wat is een risicofactor? Een halve eeuw geleden
werd de term ‘risicofactor’ voor het eerst gebruikt. Men was in die jaren in
medische kringen tot de slotsom gekomen, dat diverse factoren dikwijls
in verband stonden met hart- en vaataandoeningen. Er bestond dus een
risico voor bepaalde patiënten in bepaalde omstandigheden. Ons preventiebeleid is gebaseerd op enerzijds deze vaststelling en anderzijds op
onze taak om u erop te wijzen hoe belangrijk deze risico’s zijn. Het zijn
risico’s waarmee wij allemaal ooit in ons leven te maken kunnen krijgen.
Want ondanks de enorme vooruitgang op het gebied van de hartchirurgie, met name in ons land, vormen hart- en vaatziekten nog steeds de
eerste doodsoorzaak in België. Erger nog, het aantal hart- en vaataandoeningen blijft nog steeds stijgen in onze consumptiemaatschappij.
Veel mensen doen hoe langer hoe minder aan lichaamsbeweging, terwijl
de levensstijl hoe langer hoe ongezonder wordt. Laat ons dus zoveel
mogelijk proberen die risico’s te vermijden voordat het te laat is.
Vanzelfsprekend bestaan er risico’s die je niet kan ontlopen of veranderen. We noemen er drie: 1) erfelijkheid, waarbij familiale antecedenten
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een rol spelen, 2) geslacht (man of vrouw). Vrouwen zijn tot aan de
menopauze relatief beschermd, 3) leeftijd, met het klimmen van de
jaren lopen we meer kans op een cardiovasculair probleem.
Maar naast deze niet-omkeerbare risico’s, waarop wij geen invloed
kunnen uitoefenen, bestaan er nog andere risico’s. Hiervan kunnen we
de gevolgen afzwakken, ja zelfs uitschakelen. Soms volstaat het al om
van levensstijl te veranderen. En dit kán door je aan een paar eenvoudige principes te houden: definitief stoppen met roken, overstappen op
een gezonder en evenwichtiger eetpatroon, het drinken van alcohol
zoveel mogelijk beperken en regelmatig aan lichaamsbeweging doen.
Dit betekent dat we elke dag een beetje ons best moeten doen, wil dit
alles echt effect hebben. En gelukkig ligt dit binnen ieders bereik!
Helaas bestaan er toch gevallen waarbij enkel en alleen dit soort persoonlijke discipline onvoldoende verbetering brengt. Het gaat om mensen met een te hoge bloeddruk, suikerziekte of een te hoog
cholesterolgehalte. Voor hen is ook een behandeling met geneesmiddelen nodig. Wat deze behandeling precies inhoudt, zal de dokter u proberen uit te leggen.
Hierbij nog een laatste punt dat aandacht verdient, te meer daar dit dikwijls over het hoofd wordt gezien. Iedereen kan last hebben van
verhoogde bloeddruk of een te hoog cholesterolgehalte, iets wat - los
van elkaar beschouwd - risicoloos lijkt. Maar als je ze in combinatie met
elkaar bekijkt, kunnen ze wél een gevaar vormen. Het is dus zinvol er
nog eens aan te herinneren dat diverse factoren tezamen van invloed
zijn op het totale risico. Maar uit de dagelijkse praktijk blijkt, dat sommige artsen deze wisselwerking nogal eens onderschatten. Vandaar dat
wij dit punt hierbij nog eens willen benadrukken.
Deze pluralistische brochure kwam tot stand in samenwerking met eminente specialisten uit onze beide taalgemeenschappen en verbonden
aan een universitair ziekenhuis, zodat de meeste universiteiten van ons
land erbij betrokken zijn. De specialisten gaan dieper in op de belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten en beschrijven ook hoe u
die risicofactoren in de hand kunt houden en verminderen. In die zin
beantwoordt deze brochure ook aan een van de voornaamste doelstellingen van het Fonds voor Hartchirurgie. En deze doelstelling is : ons
steeds doeltreffender en actiever inzetten voor de preventie van hart- en
vaatziekten w
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Hoofdstuk I

Het globale risico op harten vaatziekten
Professor Guy De Backer
Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde
Universiteit Gent

Het begrip “risicofactor” is rond 1950 voor het eerst gebruikt in het
domein van hart-en vaatziekten om factoren aan te duiden die verband houden met de frequentie van deze ziekten.
Het zijn factoren die van invloed zijn op de frequentie ervan. Neem
het geslacht als voorbeeld ten gevolge van cardiovasculaire ziekten (CVZ) sterven er aanzienlijk meer mannen op middelbare leeftijd dan vrouwen; het geslacht is dus een risicofactor voor
CV-sterfte. Dit op zich zegt niets over het oorzakelijk karakter van
het verband tussen de twee. Het zegt alleen iets over een groter of
kleiner risico op een CV-ziekte. Heel veel factoren zijn met de frequentie van hart-en vaatziekten in verband gebracht. Slechts
enkele daarvan zijn van nut en belangrijk voor de medische praktijk; andere zijn wetenschappelijk interessant maar (nog) niet
bruikbaar ter voorkoming van CV-ziekten.
In tabel 1 zijn dié risicofactoren van CVZ weergegeven welke door
de Third Joint Task Force van Europese verenigingen werden opgenomen in de meest recente aanbevelingen omtrent preventie van
CVZ in de klinische praktijk ( 1 ).
Ze zijn ingedeeld in gedragsfactoren, bioklinische plus biochemische factoren en niet-omkeerbare persoonlijke risico-indicatoren.
Op de gedragsfactoren en de bioklinische factoren wordt elders in
deze brochure ingegaan; het is de bedoeling in dit hoofdstukje om
even stil te staan bij de niet-omkeerbare factoren en bij het globale
cardiovasculaire risico.
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Tabel 1

De belangrijkste coronaire risifactoren
Gedrag

Bioklinisch

Onomkeerbaar

Roken

Bloeddruk

Leeftijd

Voeding

Tot cholesterol

Geslacht

Lichaambeweging

HDL cholesterol

Familiale antecedenten

Triglyceriden

Persoonlijke antecedenten

Zwaarlijvigheid
Diabetes

Niet-omkeerbare persoonlijke risico-indicatoren
Met deze indicatoren worden bedoeld: leeftijd, geslacht, het voortijdig voorkomen van CVZ bij naaste familieleden, evenals persoonlijke antecedenten van CVZ. Hoewel ze niet-omkeerbaar zijn,
moet met die factoren toch rekening worden gehouden bij beslissingen omtrent de beste preventieve strategie.

w
Hart-en vaatziekten
komen bij mannen
vaker voor dan
bij vrouwen;
op middelbare leeftijd
lopen mannen
3 tot 4 x meer risico
op een CVZ
dan vrouwen.

Leeftijd
Met het ouder worden neemt het risico op CVZ zeer sterk toe. Met
andere woorden, met het stijgen van de leeftijd wordt het risico
groter en groter; het verschil in risico tussen 60 en 70 jaar ligt veel
hoger dan tussen 40 en 50 jaar. Ouder worden is ons aller lot. We
kunnen er alleen maar rekening mee houden en, naarmate de leeftijd vordert, de preventie aanpak intensief en maximaal opvolgen.
Geslacht
Hart-en vaatziekten komen bij mannen vaker voor dan bij vrouwen;
op middelbare leeftijd lopen mannen 3 tot 4 x meer risico op een
CVZ dan vrouwen. Op oudere leeftijd neemt dit verschil af maar
ook op hoogbejaarde leeftijd komen CVZ toch nog iets vaker voor
bij mannen dan bij vrouwen. Ook met die factor wordt rekening
gehouden bij het inschatten van het globale CV- risico maar de factor is en blijft niet-omkeerbaar.
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Familiaal voorkomen van hart-en vaatziekten
Het is bekend dat hart-en vaatziekten zich in bepaalde families
vaker voordoen dan in andere. Dit heeft vóór alles te maken met
erfelijke factoren, maar ook met het feit dat binnen families
bepaalde gewoonten en gedragingen worden overgenomen en
doorgegeven. Iedereen heeft wel iemand in de familie die ooit een
hartprobleem heeft gehad. Maar wanneer CVZ zich bij meerdere
familieleden voortijdig voordoen (bij mannen vóór hun 55ste jaar,
bij vrouwen vóór hun 65ste) dan ligt het risico voor de nog ogenschijnlijk gezonde leden van deze familie ook wat hoger. Hij/zij
kan aan die situatie zelf niets doen, maar hij/zij heeft nog meer
reden om de wél omkeerbare risicofactoren zoveel mogelijk in zijn
/haar voordeel om te buigen.
Persoonlijke antecedenten van CVZ
Wanneer je zelf al eens een “verwittiging” hebt gehad, zodat je
weet dat in een deel van het vaatstelsel letsels aanwezig zijn die
nadien kunnen leiden tot ziekte, dan is het evident dat het risico
op een CVZ toeneemt. In dit geval moet je alles in het werk stellen om dit risico te vermijden. Dit kan, door zoveel mogelijk in te
grijpen op de wél omkeerbare risicofactoren.
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w
Hart-en vaatziekten
doen zich
in bepaalde families
vaker voor dan
in andere.

Tal van factoren spelen een rol bij
het cardiovasculaire risico – Interactie
Het is belangrijk zich te realiseren, dat de bloeddruk en het cholesterolgehalte tezamen bij ieder individu een andere betekenis kunnen hebben dan wanneer ze los van elkaar worden beoordeeld.
Een verhoogde bloeddruk boven de 220 mmHg wordt algemeen
beschouwd als gevaarlijk. Een dergelijke situatie zal zelfs voor
iemand die niet rookt en die een laag cholesterolgehalte heeft,
toch gepaard gaan met 4 x meer kans om een CV-ziekte te krijgen
dan met een bloeddruk van maar 120 mmHg.
Een bloeddruk van 220 mmHg of meer komt echter niet veel voor
en wordt snel opgespoord en behandeld.
Een vergelijkbaar 4 x hoger risico geldt voor een niet-roker met een
cholesterolgehalte van 320mg/dl en een bloeddruk van 120 mmHg.
Het risico zou 4 x lager liggen indien zijn cholesterolgehalte lager
was dan 190mg/dl. Maar ook het zeer hoge cholesterolgehalte van
320mg/dl komt niet zoveel voor en zal de nodige aandacht krijgen
als het wordt ontdekt. In de dagelijkse praktijk zien we echter wel
vaak een roker met een bloeddruk van 140mmHg en een cholesterolgehalte van 250mg/dl; een dergelijke situatie komt in onze maatschappij nog veel voor. Daarbij wordt onderschat, dat ook deze
situatie gepaard gaat met een 4 x zo hoog globaal CV-risico.

w
Meerdere
risicofactoren kunnen
op een complexe
manier inspelen op
het globale risico.

Dit komt omdat meerdere risicofactoren op een complexe manier
inspelen op het globale risico. Een verhoging van de bloeddruk en
van het cholesterolgehalte samen, maakt het risico groter dan wat
je zou kunnen verwachten uit de som van beide risico’s.
In de dagelijkse praktijk blijken artsen deze interactie vaak te
onderschatten en hierdoor staan ze te weinig stil bij een matige verhoging van meerdere risicofactoren bij eenzelfde persoon.
Bij ogenschijnlijk gezonde mensen wordt aanbevolen gebruik te
maken van risicomodellen waarbij het globale CV-risico wordt berekend Deze modellen zijn thans in de vorm van kaarten beschikbaar
of kunnen elektronisch worden gebruikt.
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Waarom die aandacht voor het globale CV-risico bij
ogenschijnlijk gezonde mensen?
Preventieve maatregelen zijn het meest doeltreffend wanneer ze
gericht zijn op hen die het hoogste risico lopen. Daarom is het
nodig prioriteiten vast te leggen. In de huidige aanbevelingen krijgen patiënten bij wie een cardiovasculaire aandoening bekend is
de hoogste prioriteit. Bij hen is geen risicoberekening nodig; de
ziekte heeft zich bij hen reeds gemanifesteerd. Ze lopen grote kans
te hervallen en ze vereisen alle aandacht om dit te vermijden.
Wat is de volgende groep die prioritair aandacht moet krijgen? Het
gaat om ogenschijnlijk gezonde personen, maar die wel een hoog
risico lopen om een CV-aandoening te ontwikkelen.
Om die te herkennen, zijn drie categorieën vastgelegd:
• personen met diabetes type 2 of met diabetes type 1 met microalbuminurie (eiwitten in de urine); uit onderzoek blijkt voldoende dat deze symptomen op zich voldoende risico
inhouden om te kunnen spreken van een “hoog risico”; verdere
risicoberekening is onnodig.
• personen met extreem verhoogde bloeddruk of een extreem
hoog cholesterolgehalte. M.a.w. waar bij herhaalde metingen
een bloeddruk van 180/110 mmHg of hoger wordt vastgesteld,
een totaal cholesterolgehalte van 320 mg/dl of hoger of een
LDLcholesterol van 240 mg/dl of meer; dergelijke situaties vragen dringend bijzondere aandacht;
• de grote groep van ogenschijnlijk gezonde personen met verhoogd risico op CVZ is echter te vinden in de massa van volwassenen bij wie door een combinatie van verschillende
risicofactoren het globale CV- risico vaak wordt onderschat.
Om dit globale CV-risico in te schatten zijn verschillende modellen
ontwikkeld. In de recente richtlijnen van Europese verenigingen
m.b.t. preventie van CVZ wordt aangeraden, het model voor totale
CV risicoschatting te gebruiken dat werd ontwikkeld door het
SCORE project (1).
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w
Dankzij SCORE
is het nu mogelijk
risicokaarten op te
stellen, aangepast
aan de situatie in
afzonderlijke landen.

Het SCORE-model voorspelt de kans om in de komende tien jaar
te overlijden ten gevolge van een cardiovasculaire ziekte. In SCORE
zijn de volgende risicofactoren verwerkt: geslacht, leeftijd, rookgedrag, systolische bloeddruk evenals ofwel het totaal cholesterolgehalte of de verhouding tussen cholesterol/HDL. Omdat deze kaart
fatale CV-incidenten voorspelt, stelt men de drempel om als hoogrisicopatiënt te worden beschouwd op ≥ 5%. Dankzij SCORE is het
nu mogelijk risicokaarten op te stellen, aangepast aan de situatie
in afzonderlijke landen. Voorwaarde is wel dat betrouwbare nationale informatie over sterfte beschikbaar is. Voor België werd dit
gedaan door gebruik te maken van de oorzaakgebonden sterftecijfers van het jaar 1997 en van de meest betrouwbare cijfermatige
gegevens over zich voordoende CV- risicofactoren.
Het globale cardiovasculaire risico kan gemakkelijk worden afgeleid aan de hand van gedrukte kaarten (zie figuur 1 ).
Hoe moet de kaart worden gebruikt?
In figuur 1 wordt de risicokaart voorgesteld die op basis van het
SCORE-model werd aangepast aan de Belgische situatie.
• Om te weten hoe groot iemands totale risico is om binnen 10
jaar aan een cardiovasculaire aandoening te overlijden, worden
in de tabel het juiste geslacht, rookgedrag en leeftijd gezocht.
Binnen de tabel wordt de cel bepaald die het dichtst de systolische bloeddruk (mmHg) en het totale cholesterolgehalte
(mg/dl) van die persoon benadert.
• De gevolgen van levenslange blootstelling aan risicofactoren
kunnen worden afgelezen door de tabel opwaarts te volgen. Dit
is praktisch bij adviezen aan jongere mensen.
• Mensen met een laag risico moeten worden ingelicht hoe ze hun
‘laag risico’-status kunnen blijven behouden. Maximale aandacht is nodig voor personen met een risico van 5% of hoger, of
voor hen die dit niveau zullen bereiken op middelbare leeftijd.
• Om het relatieve risico van iemand te definiëren, vergelijkt men
diens risicocategorie met die van een niet-rokende persoon van
dezelfde leeftijd en geslacht, met een bloeddruk lager dan 130
mmHg en een totaal cholesterolgehalte lager dan 175 mg/dl.
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• De kaart kan worden gebruikt om een idee te krijgen van de
gevolgen wanneer iemand van de ene risicocategorie overstapt
naar een andere - bijvoorbeeld wanneer iemand stopt met
roken of wanneer er sprake is van vermindering van andere risicofactoren.
Opgelet: het totale cardiovasculaire risico kan hoger zijn dan aangegeven op de kaart. Wanneer?
> bij ogenschijnlijk gezonde patiënten met preklinisch bewijs van
aderverkalking (atherosclerose) (bv. op CT scan, ultrasonografie)
> bij patiënten met een sterke familiale voorgeschiedenis van
voortijdige CVZ
> bij patiënten met een verhoogd triglycerideniveau, met verminderde glucosetolerantie, of met verhoogde gehaltes van C-reactief proteïne, fibrinogeen, homocysteïne, apolipoproteïne B
of Lp(a)
> bij zwaarlijvige mensen of degenen die een zittend leven leiden
Het SCORE-model maakt het mogelijk ook het HDL-cholesterol in
de prognose van het totale cardiovasculaire risico op te nemen.
Hiervoor werd een afzonderlijke SCORE-kaart gemaakt w
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Figuur 1

Risicokaart van België
voor het inschatten van het risico op een fatale cardiovasculaire aandoening binnen de komende 10 jaar op basis van leeftijd, geslacht,
rookgedrag, systolische bloeddruk en het totale cholesterolgehalte
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Hoofdstuk II

De omkeerbare risicofactoren verhogen de kans om
slachtoffer te worden van een hart- of vaataandoening en
hier eventueel op jonge leeftijd aan te sterven
Bovendien hebben onderzoekers ontdekt dat de combinatie van risicofactoren geen bijkomend effect maar eerder een cumulatief effect heeft
Het is dus van het allergrootste belang om energiek de
strijd aan te binden tegen iedere risicofactor afzonderlijk!
In het tweede deel van onze brochure worden de
gedragsfactoren en bioklinische factoren behandeld.
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1 > Arteriële hypertensie

Professor Philippe van de Borne
Dienst Cardiologie
Hôpital Erasme - ULB

De bloeddruk regelt de bloedsomloop in ons lichaam. Door de
kracht van de hartactie kan het bloed van het hart naar de perifere
organen stromen. De bloeddruk wordt met twee cijfers uitgedrukt:
één voor de maximale (systolische) en één voor de minimale (diastolische) bloeddruk op het moment dat het hart zich samentrekt
en zich weer ontspant. Men spreekt van een normale bloeddruk
wanneer deze lager is dan 140/90 mmHg (millimeter kwik).
Wanneer de bloeddruk abnormaal stijgt, spreken we van hypertensie of verhoogde bloeddruk. Een volwassene wordt als hogew bloeddrukpatiënt beschouwd wanneer, bij herhaalde metingen in
Verhoogde bloeddruk zittende houding na 5 minuten rust, diens bloeddruk hoger is dan
is iets wat zeer veel 140/90 mmHg.
voorkomt. In de meeste
West-Europese landen Er bestaan twee soorten hypertensie :
heeft ongeveer 25% • Essentiële hypertensie. Deze is het gevolg van ontregelde convan de bevolking een te
trolesystemen van de slagaderlijke bloeddruk en vertegenwoorhoge bloeddruk en dit
digt 95% van alle hypertensiegevallen. In de meeste gevallen
is zelfs 70% voor
blijft de oorzaak onbekend. Maar er bestaan factoren die essenmensen boven de 70.
tiële hypertensie in de hand werken. Bijvoorbeeld: erfelijkheid,
leeftijd, geslacht (een verhoogde bloeddruk komt meer voor bij
mannen vóór hun 60ste, terwijl vrouwen doorgaans slechts na de
menopauze een te hoge bloeddruk krijgen) en levensstijl
(zwaarlijvigheid, een zittend leven, te veel zout eten, te veel
alcohol drinken en stress).
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• Secundaire hypertensie. Deze is het gevolg van een nier- of
vaataandoening (vernauwing van de aorta of grote lichaamsslagader) of een stoornis van het hormoonstelsel. 5% van alle
hypertensiegevallen wordt door deze ziekten veroorzaakt.

Hypertensie: de stille killer
Verhoogde bloeddruk waaraan geen aandacht wordt besteed, kan
leiden tot talloze complicaties: hart- en vaataccidenten (hartinfarct,
hersenbloeding), een gevaarlijke verdikking van de hartwanden
(vergroting van de linker hartkamer), aantasting van de nierfunctie
(nierinsufficiëntie, aanwezigheid van te veel eiwitstoffen in de urine,
hartfalen of ernstige neurologische complicaties.
Tal van onderzoeken hebben aangetoond wat de gevaren zijn van
een niet-behandelde verhoogde bloeddruk. Niet-behandelde hypertensie leidt tot vergroting van de linker hartkamer, tot hart- en nierinsufficiëntie, hartvang of angor en tot cerebrovasculaire accidenten
(hersentrombose).
Hoe kan je deze complicaties voorkomen? Eén: door iedere vorm van
verhoogde bloeddruk correct te behandelen. Twee: door de risico’s
op een hart- of vaataandoening (veroorzaakt door een te hoog cholesterolgehalte of hypercholesterolemie, nicotineverslaving, een zittend leven, zwaarlijvigheid en diabetes) zoveel mogelijk te
beperken. Alleen al door een lichte daling van 10% van de bloeddruk en van 10% van het totale cholesterolgehalte kan het risico op
een hart- of vaataandoening met 45% worden verminderd!
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w Behandeling van verhoogde bloeddruk
Een te hoge bloeddruk
is een chronische
aandoening, wat
betekent dat de
behandeling
nauwgezet en het hele
verdere leven moet
worden gevolgd.

w
Om te beginnen:
gebruik zo weinig
mogelijk zout,
hoogstens
6 gram zout
per dag.

Voor de behandeling van een te hoge bloeddruk volstaat meestal
verandering van levensstijl en eetpatroon, maar soms zijn toch
één of meerdere geneesmiddelen nodig.
Wat houdt een verandering van levensstijl dan in? Om te beginnen:
gebruik zo weinig mogelijk zout, hoogstens 6 gram zout per dag. Zo
kun je bijvoorbeeld ook je bloeddruk verlagen door gewicht te verliezen, want vermageren blijkt soms dezelfde uitwerking te hebben
als het gebruik van een bloeddrukverlagend middel. Eet daarom
dus minder suiker en minder vet ter verlaging van het cholesterolgehalte. Want zoals bekend is een te hoog cholesterolgehalte een
grote risicofactor voor hart- of vaataandoeningen. Eet verder meer
groente en fruit. Ook is het goed op regelmatiger tijdstippen te eten
en veel water te drinken. Aanbevolen wordt daarentegen om minder alcohol te drinken: maximaal één of twee glazen wijn per dag!
Doe op zijn minst een half uur per dag aan lichaamsbeweging,
zoals wandelen, fietsen of joggen. Maar dit heeft pas echt een heilzaam effect als je de lichamelijke activiteit langzaam opvoert. Zodra
er zich bepaalde stoornissen voordoen, onmiddellijk een arts raadplegen. Stoppen met roken is uiteraard het allerbeste! Dit zijn maar
een paar eenvoudige tips. Soms kan al door een aanpassing van
levensstijl de bloeddruk weer normaal worden zonder dat er een
behandeling met geneesmiddelen aan te pas hoeft te komen. Spijtig genoeg is een verandering van levensstijl niet altijd voldoende.
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Verhoogde bloeddruk wordt terecht als een verraderlijke aandoening beschouwd, omdat er meestal nooit sprake is van enig symptoom, althans in het begin. Hypertensie wordt dan ook wel ‘stille
killer’ genoemd. Iemand die niet regelmatig zijn/haar bloeddruk
laat meten (één x per jaar) kan, zonder het te beseffen, toch een te
hoge bloeddruk hebben. Die wordt dan pas ontdekt op het moment
dat er zich complicaties voordoen voortvloeiend uit een te hoge
bloeddruk. Toch doen er zich soms enkele tekenen voor die een
serieuze waarschuwing zouden kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld
hoofdpijn, oorsuizen, vliegjes zien in het gezichtsveld (‘mouches
volantes’) en neusbloedingen.

w
http://www.matension.be
http://www.kenjebloeddruk.be
Als deze gezondere levensstijl en dit gezonder eetpatroon na drie
maanden nog steeds geen effect op de bloeddruk blijken te hebben, dient men - indien er een risico bestaat op een hart- of vaataandoening -, daarnaast op geneesmiddelen over te stappen.
Naargelang de toestand van de patiënt schrijft de arts het meest
geschikte geneesmiddel voor, rekening houdend met de ernst van
de hypertensie, de levensstijl van de patiënt, diens andere kwalen
en risicofactoren.
Er bestaan voor hypertensie diverse typen geneesmiddelen: diuretica (plaspillen), bètablokkers, calcium ‘entry blockers’, remmers
van het converting-enzyme, antagonisten van angiotensine II (een
vaatvernauwende stof), antihypertensiva met centrale werking en w
vaatverwijdende middelen. Dikwijls worden twee of drie van Verhoogde bloeddruk
wordt vaak over het
genoemde geneesmiddelen tezamen voorgeschreven.
hoofd gezien.
Maar zelfs als een te
Het belang van een regelmatige controle
We hebben vastgesteld dat hoge bloeddrukpatiënten het soms hoge bloeddruk wordt
moeilijk accepteren om blijvend van levensstijl te veranderen en vastgesteld, dan wordt
dan ook nog hun hele verdere leven één of meer geneesmidde- deze nog te weinig
len te gebruiken voor een ziekte waar je doorgaans niets van regelmatig
merkt. Toch is het van fundamenteel belang zich stipt aan de gecontroleerd.
hele behandeling te houden.
In geval van hypertensie dient de bloeddruk onder de drempel van
140/90 mmHg te blijven en zelfs lager in geval van diabetes of een
nieraandoening. De enige manier om de bloeddruk duurzaam te
verlagen, is zich stipt te houden aan de door de arts voorgeschreven behandeling. Want door hiermee plots te stoppen, kan de
gezondheid dikwijls ernstig in gevaar komen. Patiënten met een
neiging tot verhoogde bloeddruk krijgen zelfs het advies om zich
elke drie of zes maanden door een arts te laten controleren.
Tot besluit herhalen wij nog eens dat behandeling van verhoogde
bloeddruk één van de belangrijkste maatregelen is ter bescherming tegen hart- en vaatziekten, want deze vormen wereldwijd de
eerste doodsoorzaak. Verhoogde bloeddruk wordt nog te vaak
over het hoofd gezien. Maar zelfs als een te hoge bloeddruk wordt
vastgesteld, dan wordt deze nog te weinig regelmatig gecontroleerd. Wat dit betreft, valt er nog heel wat te doen w
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Professor Jean Ducobu
Dienst Interne Geneeskunde
Centre Hospitalier Universitaire Tivoli - La Louvière

w
Zonder cholesterol kan
je niet leven.
Maar een teveel
aan cholesterol
is schadelijk.

Cholesterol komt voor in vetten of lipiden en is onmisbaar voor de werking van ons lichaam, voor de kwaliteit van de membranen of vliezen
die de cellen omgeven en voor de productie van hormonen en galzuren. Cholesterol zit in ons voedsel en de biosynthese ervan vindt plaats
in de lever. Een derde van het cholesterol komt van buitenaf en wordt
rechtstreeks door het voedsel geleverd. Voedingsmiddelen met een
hoog cholesterolgehalte zijn : eigeel, orgaanvlees (lever, hersenen) en
schaal- en schelpdieren. De resterende twee derde wordt door het
lichaam zelf geproduceerd. Het zijn vooral dierlijke vetten in de voeding, waarvan de synthese in de lever plaatsvindt.

“Goede” en “slechte” cholesterol
Om door het bloed dat voornamelijk uit water bestaat, te worden
getransporteerd, heeft cholesterol (een niet in water oplosbaar vet)
een ‘transporteur’ nodig dat het in water oplosbaar maakt. Deze
‘transporteur’ staat bekend onder de naam lipoproteïnen en zoals
de naam al zegt, bestaan deze uit lipiden (vetachtige stoffen) en
proteïnen (eiwitten).

w
Uit talrijke
waarnemingen is
gebleken dat LDL een
schadelijk effect.

Lipoproteïnen zijn ingedeeld volgens hun samenstelling en concentratie. Er zijn vier soorten:
• “LDL” of Low Density Lipoprotein. Deze transporteert 60 tot 80%
cholesterol van het bloed naar de cellen. Het overtollige cholesterol
wordt zo in de cellen opgeslagen. Dit is het “slechte” cholesterol.
• “HDL” of High Density Lipoprotein. Deze transporteert 20 tot 30%
cholesterol van de cellen naar de lever. Hier wordt cholesterol
afgebroken om vervolgens naar de gal en de darm te worden vervoerd. Dit is het “goede” cholesterol.

Omkeerbare risifactoren < 17

C h o l e s te r o l

2 > Cholesterol

Hypercholesterolemie is een te hoog cholesterolgehalte in het
bloed, veroorzaakt door een overproductie van cholesterol door
het organisme. Dit teveel aan cholesterol zet zich af op de binnenwand van de slagaders en vormt daar atheroom-plaque ofwel verdikte plekken van fibrotisch gedegenereerd weefsel. Hierdoor
wordt de slagaderwand dikker of raakt een bloedvat zelfs afgesloten. Dit proces kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid,
uitlopend op een hartinfarct, hersenbloeding (CVA) of andere vaatlesies die dodelijk kunnen zijn. De positieve rol van HDL wordt geïllustreerd door het feit dat het HDL-cholesterolgehalte bij vrouwen
tot aan de menopauze hoger is dan bij mannen en dat ze minder
vaak lijden aan een hart- of vaataandoening. Na de menopauze
daalt het HDL-cholesterolgehalte bij de vrouw en neemt het risico
op een hartaandoening toe.
De term “goede” cholesterol voor HDL en “slechte” cholesterol
voor LDL kan misschien wat simplistisch lijken. Maar de term is
bedoeld om het verschil in functie aan te geven en bovendien
heeft het de verdienste een duidelijke boodschap over te brengen:
LDL moet laag zijn en HDL moet hoog zijn !
Wat is dan een ‘normaal’ cholesterolgehalte?
Voor volwassenen worden de volgende bloedspiegels aanbevolen :
• totaal cholesterolgehalte in het bloed minder dan
190 mg/100 ml bloed
• LDL-cholesterol minder dan 115 mg/100 ml bloed
• HDL-cholesterol meer dan 40 mg/ 100 ml bloed voor mannen
meer dan 46 mg/100 ml bloed voor vrouwen
Er is echter geen normale waarde waaronder er geen enkel risico
meer bestaat. Alles hangt af van de persoonlijke toestand van
ieder individu. Een aparte waarde voor cholesterol opgeven heeft
geen zin, behalve bij familiale hypercholesterolemie. We moeten
overigens niet alleen focussen op de vetten, maar ook kijken naar
het risico in zijn totaliteit.
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w
Het risico om
een hart- of
vaataandoening te
ontwikkelen hangt
niet alleen af van
het totale
cholesterolgehalte,
maar ook van
het broze evenwicht
tussen de
hoeveelheden
cholesterol en HDL
en LDL.

Hoe kunnen we via ons eetpatroon een verhoogd cholesterolgehalte corrigeren? Weliswaar is het belangrijk om allereerst de hoeveelheid cholesterol in onze voeding te verlagen, maar deze
maatregel is niet voldoende als we niet ook tezelfdertijd de hoeveelheid vetten in onze maaltijden en tussendoortjes beperken.

w
We moeten er
alleen wél voor zorgen
dat eten iets
plezierigs blijft !

Vetzuren in dierlijk vet of in oliën gebruikt voor de bereiding van
gewone margarines of croissants, koekjes enz., zorgen voor een
aanzienlijke stijging van het cholesterolgehalte. Enkelvoudig onverzadigde vetzuren daarentegen verlagen het cholesterolgehalte
doordat ze inwerken op LDL-cholesterol. Enkelvoudig onverzadigde
vetzuren zitten vooral in olijfolie en aardnotenolie. Meervoudig
onverzadigde vetzuren hebben een duidelijk groter cholesterolverlagend effect dan enkelvoudig onverzadigde vetzuren, maar ze verlagen ook zowel het slechte als het goede cholesterolniveau.
Meer dan een dieet, gaat het om een evenwichtiger eetpatroon, dat
aansluit op dat wat de mensen in de zuidelijke landen gewoonlijk
eten. Dit heet in de wandeling het “mediterrane” eetpatroon, met
meer fruit, groente, vis, olijf- en koolzaadolie, volkorenbrood en
deegwaren, en minder vlees, dierlijk vet en zoetigheden.
Let wel: alle maatregelen voor een gezondere voeding, hoe belangrijk ook, blijken niet voldoende bij hoogrisico-patiënten. Voor hen
is een doeltreffender behandeling met geneesmiddelen nodig om
te komen tot de aanbevolen grenswaarden.
De laatste jaren beschikken we gelukkig over betere therapeutische
middelen en diverse groepen geneesmiddelen. Zo zijn er bijvoorbeeld de fibraten, die de triglyceriden met ongeveer 30 tot 50% verlagen, het HDL met 10 tot 40% verhogen en het LDL met 15 tot 30%
verlagen. Dan zijn er de statines, verreweg de meest doeltreffende
groep cholesterolverlagende middelen, want zij verlagen niet alleen
het cholesterolgehalte, maar remmen ook de synthese van cholesterol in de lever af. Genoemd moet ook ezetimibe, een krachtige
remmer. Dit middel zorgt er vooral voor, dat het uit voeding afkomstige cholesterol door de darmen wordt opgenomen w
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Voordelen van een mediterraan eetpatroon

3 > Een zittend leven

Michel Lamotte
Licentiaat Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie
Centrum voor Hartreadaptatie
Hôpital Erasme - ULB

Inleiding
Ondanks heel wat openbare en particuliere initiatieven, toegespitst
op het ontwikkelen van infrastructuren en/of het organiseren van
gestructureerde lichamelijke activiteiten, schat men dat slechts één
man of vrouw op vijf in België aan voldoende lichaamsbeweging
doet om een positieve invloed op zijn/haar gezondheid te hebben.
Of het nu gaat om primaire preventie (“wat moet ik doen om goed
gezond te blijven ?”) of om secundaire preventie (“ik heb gezondheidsproblemen gehad : wat moet ik doen om herhaling te vermijden ?”), hoeft het niet meer te worden herhaald dat regelmatige
lichaamsbeweging een positieve invloed heeft op de gezondheid.

Primaire preventie
Als je regelmatig aan lichaamsbeweging doet en hiervoor voldoende tijd vrijmaakt, dan draagt dit aanzienlijk bij tot:
• Preventie van hart- en vaataandoeningen, zoals :
> kransslagaderaandoening
> cerebraal vasculair accident (CVA)
> verhoogde slagaderlijke bloeddruk (arteriële hypertensie)
> ontsteking van de slagaderwand (arteritis) of syndroom
van Charcot
• Voorkoming van botontkalking (osteoporose)
• Voorkoming van verlies van de spiermassa
• Voorkoming van zwaarlijvigheid (obesitas)
• Een betere controle van diabetes
• Minder kans op bepaalde vormen van kanker
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w
Een zittend leven vormt
een even groot risico
voor een hart- of
vaataandoening als
bijvoorbeeld te hoge
bloeddruk, roken of
ongezonde voeding.
Onze huidige
levensstijl leidt steeds
meer tot een zittend
leven en dit geldt voor
zowat de hele
bevolking.

Uit talloze onderzoeken blijkt dat lichaamsbeweging tot een daling
van het sterftecijfer leidt. Een over 16 jaar gespreid onderzoek over
17000 personen heeft aan het licht gebracht dat het risico op
sterfte met 27% daalt voor mensen die aan matige lichaamsbeweging doen, terwijl dit met bijna 50% daalt voor degenen die intensiever aan lichaamsbeweging doen (Framingham 1986). Het risico
op kransslagaderaandoeningen is tweemaal zo groot bij iemand
die een zittend leven leidt in vergelijking tot iemand die lichamelijk “voldoende actief” is. Een zittend leven vormt een even grote
risicofactor als roken, een te hoog cholesterolgehalte of een te
hoge bloeddruk.

Secundaire preventie
Sommige onderzoeken hebben duidelijk aangetoond dat patiënten die, nadat ze een hartinfarct hadden gekregen, op medisch
vlak correct worden behandeld en die serieus proberen de diverse
risicofactoren bij te sturen, een relatief risico op herhaling kunnen
vertonen, risico dat lager ligt dan dat van een populatie van
dezelfde leeftijdscategorie die (nog) geen infarct heeft gehad. Wij
benadrukken dat het hierbij wél van groot belang is om alle risicofactoren één voor één aan te pakken.
Na een hartprobleem wordt aanbevolen een revalidatieprogramma
te volgen dat bestaat uit een pluridisciplinaire aanpak (arts, kinesitherapeut(e), maatschappelijk werker/-ster, ergotherapeut(e),
psycholoog/-oge en diëtist(e)). Een revalidatieprogramma maakt
het mogelijk om binnen 3 maanden je lichaamsconditie met 10 tot
40% te verbeteren en ook om in je eentje alle risicofactoren te lijf
te gaan.
Uit diverse onderzoeken blijkt ook dat bij patiënten die een revalidatieprogramma volgen (vergeleken bij patiënten die niet zo’n programma volgen) de levensverwachting met 20 tot 30% stijgt. Bij
deze onderzoeken werd de factor “lichaamsbeweging” los van de
andere risicofactoren in de statistieken opgenomen. Door deze
benaderingswijze kon worden aangetoond dat lichaamsbeweging
een beschermende factor op zich is.
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w
Door
lichaamsbeweging leef
je langer en
vooral intenser !

w
Het is duidelijk
bewezen dat
aangepaste
lichaamsbeweging
een positieve invloed
heeft op hart- en
vaataandoeningen !
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Lichaamsbeweging in de praktijk
Wil lichaamsbeweging een beschermend effect op hart en bloedvaten hebben, dan moet deze aan bepaalde criteria beantwoorden. Daarom de volgende tips:

w

> Lichaamsbeweging moet je geleidelijk opbouwen
Wanneer je besluit om (weer) aan sport te doen, bouw dit dan
vanaf het begin langzaam op en voer de “dosis” lichamelijke oefeningen slechts met 10 % per week op (bijvoorbeeld het aantal
minuten of de afgelegde afstand).

Lichaamsbeweging
waarbij > Lichaamsbeweging moet regelmatig zijn
uithoudingsvermogen Probeer verschillende keren per week, het hele jaar door, aan
een rol speelt, lichaamsbeweging te doen.
verdient de voorkeur
> Lichaamsbeweging moet voldoende intensief zijn
Schematisch gezien is het zo (mits je het geleidelijk aan opbouwt),
dat hoe meer lichaamsbeweging, hoe groter het heilzame effect
ervan op de gezondheid. We weten intussen dat de “ideale dosis”
lichaamsbeweging overeen moet komen met een calorieverbruik
van 1000 tot 2000 Kcal per week. Bijvoorbeeld, iemand met een
gewicht van 70 Kg die een afstand aflegt van 5 km (tussen 3 en 12
km/u), verbrandt ongeveer 350 Kcal.
> Lichaamsbeweging moet voldoende intensief worden
beoefend
Al is een minder intensieve activiteit even heilzaam als een meer
intensieve activiteit (gewichtsverlies, daling van het “slechte” cholesterolgehalte, daling van een te hoge bloeddruk), toch kan alleen
een zeer intensieve lichamelijke activiteit
de lichaamsconditie
Omkeerbare
risifactoren <ver23

4 > Obesitas

Dr Maximilien Kutnowski
Adjunct ‘chef de clinique’ Interne Geneeskunde Brugmann-UVC

In vele landen heerst er een ware epidemie van zwaarlijvigheid. In
de hele wereld zien we hoe langer hoe meer mensen met overgewicht en ook België ontsnapt niet aan dit fenomeen. Dit geldt zelfs
al voor 10 tot 15% van de kinderen in ons land.
Overgewicht is verbonden aan aanzienlijke gezondheidsrisico’s,
vooral wanneer het vet zich ophoopt in de buik rond de ingewanden. Sommigen beschouwen dit echt als een chronische ziekte,
waarvoor een doeltreffende behandeling nodig is en daarop aansluitend permanent een ándere levensstijl.

w
Binnenkort zal
waarschijnlijk één
op de twee Belgen
te zwaar zijn.

Wanneer spreken we van overgewicht?
In de medische praktijk gebruikt men hiervoor de Body Mass Index
(BMI). Aan de hand van de BMI kan de vetmassa van het lichaam
worden berekend. Hiervoor wordt een eenvoudige formule
gebruikt : het lichaamsgewicht in kilo’s wordt gedeeld door het
kwadraat van de tailleomtrek. Voorbeeld: een persoon met een
gewicht van 80 kg en een tailleomtrek van 1,72 meter krijgt een
BMI gelijk aan 80 / 1,72 x 1, 72 (ofwel 2,958) = 27,0 kg/m2. Een
mager iemand zal een index lager dan 18,5 hebben. De normale
BMI ligt tussen 18,5 en 24,9. Men spreekt van ‘overgewicht’ als de
BMI ligt tussen 25,0 en 29,9, van ‘zwaarlijvigheid’ als deze meer is
dan 30,0 en van ‘vetzucht’ (ziekelijke zwaarlijvigheid) wanneer de
BMI boven de 40,0 komt.
Zo houdt de BMI geen rekening met geslacht, leeftijd of etnische
afkomst. Ook kan het percentage vet verschillen bij twee mensen
met dezelfde BMI. Daardoor kan het resultaat zelfs nog verkeerd
worden geïnterpreteerd bij sommige zeer gespierde mensen, zoals
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w
Overgewicht betekent
een aanzienlijk risico
voor de gezondheid,
vooral wanneer het
komt door een
opeenhoping van vet
rond de inwendige
organen in de buik.

De vetverdeling in ons organisme is ook een belangrijke factor om
eventuele gezondheidsrisico’s te kunnen inschatten. Het buikvet
of de zgn. abdominale vetverdeling (veel voorkomend bij mannen,
vet rond de inwendige organen (viscerale obesitas) of “appelvorm”) houdt meer gezondheidsrisico’s in dan een meer perifere
vetverdeling (veel voorkomend bij vrouwen, vet op de heupen
(lovegrips) of “peervorm”). Na normale uitademing zou die bij een
man niet meer mogen bedragen dan 102 cm en bij een vrouw niet
meer dan 88 cm (NCEP-ATP III).

Corpulentie en een te hoge bloeddruk

w
Om iemands buikvet
te bepalen, volstaat
het de tailleomtrek
te meten.

Overgewicht vormt ongetwijfeld één van de belangrijkste risicofactoren voor een verhoogde bloeddruk. Uit statistieken blijkt, dat de
meeste mensen met te hoge bloed ook overgewicht vertonen. Ongeveer 70% van de gevallen van essentiële hypertensie is het gevolg
van overgewicht. Volgens het INTERSALT-onderzoek en dat van Framingham gaat een gewichtstoename van 10% gepaard met een toename van de systolische druk van 3,0 tot 6,5 mmHg. Zelfs bij een
gering verschil van 3 mmHg neemt het risico op een hart- of vaatziekte met 12% toe en het risico op een hersenbloeding met 24%!
Corpulentie gaat dikwijls gepaard met stofwisselingsziekten of
metabolisch syndroom. Hierbij gaat het om een combinatie van
verschillende risicofactoren, zoals insuline-resistentie, vaak uitlopend op diabetes type II, een verhoogde bloeddruk of een teveel
aan lipoproteïnen in het bloed (en nog een aantal andere stoornissen). Allemaal belangrijke risicofactoren waarmee we bij de
preventie van hartproblemen rekening dienen te houden.
Maar corpulentie kan ook onrechtstreeks een schadelijke invloed
hebben op een reeks minder bekende gegevens, zoals de dalende
bloeddruk ’s nachts. Een stoornis in het autonome zenuwstelsel van
een diabetespatiënt is een eerste mogelijke oorzaak. Maar er is nog
een ándere, veel geniepiger reden die vaak door artsen over het
hoofd wordt gezien, namelijk : vetinfiltratie. Vetinfiltratie in de omgeving van de bovenste luchtwegen veroorzaakt ’s nachts een tijdelijke
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bodybuilders bijvoorbeeld. Kortom, de BMI geldt slechts als een
eerste maatstaf.

ademstilstand. Toch kan dit vet makkelijk worden ontdekt aan de
hand van de maat overhemdsboord bij een man of het meten van de
halsomtrek. Nachtelijke ademstilstand of apneu kan leiden tot een
bestendige verhoogde bloeddruk. En bovendien : hoe ernstiger de
apneu, hoe geringer ‘s nachts de normale daling van de bloeddruk.

Gewicht verliezen: vooral een kwestie van een
evenwichtige levensstijl en een gezond eetpatroon
Hoe raken we onze overtollige kilootjes kwijt? Een eerste tip voor
mensen met overgewicht voor wie verder niet veel risico’s gelden :
ga gezonder leven, zodat er geen kilo meer bij komt. Aanbevolen
wordt om, in zes maanden tijd, geleidelijk aan 10% van het aanvankelijke gewicht te verliezen. Wanneer men daarnaast het aantal calorieën beperkt tot 500 - 1000 kcal per dag, zal dit normaal
gesproken een gewichtsverlies van 0,5 tot 1 kg per week opleveren, en dit is heel redelijk.
Ook lichaamsbeweging heeft twee positieve kanten. Enerzijds is er
het rechtstreekse heilzame effect, nl. vermindering van de vetmassa en anderzijds is er het onrechtstreekse effect, daling van
het risico op hart- en vaatziekten. Indien een aantal richtlijnen
voor lichamelijke activiteit wordt nageleefd, dan kunnen zelfs corpulente mensen prettig en veilig aan sport doen.
Als mensen geen kans zien om consequent een andere, gezondere
levensstijl vol te houden, kan de dokter aan patiënten met een
hoog risico geneesmiddelen voorschrijven. Maar wél op voorwaarde dat deze behandeling kadert in een multidisciplinaire aanpak op lange termijn. Met andere woorden, een behandeling met
geneesmiddelen heeft alleen zin als deze past in een breder programma, dat zowel een evenwichtige en gezonde voeding,
lichaamsbeweging als gedragstherapie omvat. Dit geldt enkel voor
mensen met een BMI van meer dan 30 kg/m2 of verder voor mensen met een BMI van 27 kg/m2, als er tenminste sprake is van risicofactoren of andere stoornissen in rechtstreeks verband met het
overgewicht. Ten slotte kan in uitzonderlijke gevallen voor mensen
met een BMI van 40 kg/m2, ja zelfs vanaf 35 kg/m2 (indien zij reeds
met andere risicofactoren kampen), in overleg met verschillende
specialisten, gedacht worden aan een chirurgische ingreep w
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w
Aanbevolen wordt om
geleidelijk aan, in
zes maanden, 10%
van het aanvankelijke
gewicht te verliezen.

André J. Scheen
Gewoon hoogleraar, Université de Liège,
Hoofd van de dienst Diabetologie,
Voeding en Metabolische Ziekten,
Afdeling Geneeskunde, Universitair Ziekenhuis Sart Tilman, Luik

Een combinatie van verschillende risicofactoren
Het kenmerk van suikerziekte of diabetes is een verhoogd glucosegehalte van het bloed (glycemie). Er bestaan twee typen diabetes.
Diabetes type 1, de meest zeldzame vorm, komt vooral bij jongeren
voor en is het gevolg van een vernietiging van de cellen van de pancreas (alvleesklier) die insuline uitscheidt.
Diabetes type 1 vereist onmiddellijke behandeling met verscheidene onderhuidse insuline-injecties per dag.
Diabetes type 2 komt ongeveer tien keer meer voor. We zien deze
vorm bij oudere mensen bij wie doorgaans in de familie diabetes
vaker voorkomt en die bovendien last hebben van overgewicht of
zwaarlijvigheid, meestal ter hoogte van de buik en de maagstreek.
Deze vorm van diabetes wordt behandeld met een dieet, lichaamsbeweging en diverse geneesmiddelen, ‘orale antidiabetica’
genoemd, en nadien ook met insuline. Bij diabetes type 2 gaat een
steeds verder dalende insulineproductie samen met een meer of
minder uitgesproken insuline-resistentie. Laatstgenoemde gaat
dikwijls gepaard met een verandering in de manier waarop het
lichaam vetzuren verwerkt (verslechtering van de binnenste vaatwanden door afzettingen van cholesterol en daling van de ‘goede’
cholesterol). Bovendien heeft minstens de helft van deze diabetici
een verhoogde bloeddruk. Ten slotte zien we dikwijls andere stoornissen met een neiging tot trombose en chronische ontsteking van
de slagaderwanden, zo kenmerkend voor aderverkalking (atherosclerose). Al deze afwijkingen worden vaak samengevat onder de
term “metabolisch syndroom”, syndroom dat een groot risico
inhoudt op hart- en vaataandoeningen die de voornaamste doodsoorzaak in België vormen.
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5 > Diabetes

www.diabetes-vdv.be

Een aanzienlijk verhoogd cardiovasculair risico
Onvoldoende werking van de kransslagaders (in meer dan 50 %
van de gevallen) en accidenten in de hersenbloedvaten (in ongeveer 25 % van de gevallen) vormen de eerste doodsoorzaak onder
diabetespatiënten type 2 (bij diabetespatiënten type 1 komen deze
aandoeningen gelukkig minder voor). In ziekenhuisafdelingen
Intensieve Zorgen Kransslagaderaandoeningen en bij de dienst Cardiovasculaire Chirurgie zijn 15 tot 25 % van de patiënten diabetici
type 2. In vergelijking tot een controlegroep zonder diabetes ligt het
risico op al dan niet dodelijke kransslagaderaccidenten 2 tot 3 x
hoger bij mannen en 3 tot 5 x hoger bij vrouwen. Een diabetespatiënt type 2 loopt evenveel risico op een hartinfarct als iemand zonder diabetes maar die wél een kransslagaderaccident heeft
doorgemaakt. Bij een diabetespatiënt die wegens een hartinfarct
wordt gehospitaliseerd, zijn de vooruitzichten onzekerder dan bij
een niet-diabetespatiënt. Zo zijn de vooruitzichten van een diabetespatiënt bij wie een bypass van de aorta en de kransslagader is uitgevoerd minder gunstig dan bij een patiënt zonder diabetes. Dit
geldt ook voor het dotteren van de kransslagader en het aanbrengen van een stent (metalen roostertje). Het risico op een nieuwe
vernauwing van de bloedvaten ligt bij een diabetespatiënt veel
hoger. In alle gevallen zijn de vooruitzichten des te ongunstiger
naarmate er bij de diabetespatiënt meer schommelingen zijn in de
insulinespiegel.
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w
Bij vrouwen,
die in vergelijking
tot mannen van
nature beter
beschermd zijn tegen
kransslagaderaandoeningen, valt deze
bescherming weg
als zij diabetespatiënte zijn.

w
Rekening houdend
met de vele risicofactoren op een hartof vaataandoening
waarmee een diabetespatiënt
type 2 te maken
krijgt, is het beter
te kiezen voor een
globale behandeling
dan voor een aanpak
die zich alleen op
het glucosegehalte
concentreert.

Enkel en alleen een sterk verhoogd glucosegehalte van het bloed
(hyperglycemie) behandelen - wat overigens dikwijls moeilijk blijkt
- is niet voldoende om het bijkomend cardiovasculair risico van een
patiënt met diabetes type 2 uit te schakelen. Maar door het glucosegehalte beter onder controle te houden, iets wat kan worden
aangetoond door een daling van een bepaalde stof in het bloed
(HbA1c), kan het gevaar van een infarct bij nieuwe diabetespatiënten type 2 worden beperkt en kan de levensverwachting in de
maanden en jaren volgend op een hartinfarct er aanzienlijk op
vooruitgaan. Alle “aanpasbare” risicofactoren moeten dan ook flink
worden bijgestuurd. Hoe? Door verlaging van het glucosegehalte,
door behandeling van de insulineresistentie (metformine, glitazonen) en met insulinebehandeling, mochten orale antidiabetica niet
baten. Ook moeten (zelfs subtiele) afwijkingen van het lipidenprofiel worden gecorrigeerd door middel van een statine (en
eventueel een fibraat). Verder moet een verhoogde bloeddruk
zoveel mogelijk worden verlaagd, indien nodig door een combinatie van bloeddrukverlagende middelen (waaronder doorgaans
een remmer van het renine-angiotensinesysteem en een bêtablokker) en ten slotte door een anti-stollingsmiddel, meestal
aspirine. Al deze geneesmiddelen hebben reeds hun nut bewezen
bij diabetespatiënten tijdens gecontroleerde klinische proeven in
overeenstemming met de zogeheten geneeskunde gebaseerd op
feiten (“Evidence-based Medicine”). Ten slotte is het van wezenlijk
belang, in het bijzonder bij diabetespatiënten type 2, de nadruk te
leggen op zowel verstandige eetgewoonten als op een gezonde
levensstijl. De belangrijkste adviezen zijn stoppen met roken,
dagelijks aan lichaamsbeweging doen, het aantal calorieën
beperken (in geval van het vaak voorkomende overgewicht) en door
gezond te eten, met minder verzadigde vetten en meer enkelvoudig
onverzadigde vetten, groente en fruit (de zgn. zuiderse eetgewoonte).w
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Noodzaak van een globale intensieve aanpak

6 > Roken
een risico voor hart- en bloedvaten
dat te vermijden is
Professor Jacques Prignot,
Pneumoloog, emeritus hoogleraar
Universitaire Ziekenhuizen, UCL

Zelfs al werkt actief roken dikwijls samen met andere factoren die
een hart- of vaataandoening in de hand werken, toch vormt roken
een van de voornaamste risicofactoren voor cardiovasculaire ziekten (CVZ), die in ons land de eerste doodsoorzaak zijn.

Welke risico’s?
Een verhoogd risico bij rokers ten opzichte van niet-rokers is het
meest uitgesproken wanneer de benen aangetast zijn (claudicatio
intermittens of kuitkramp, gangreen en amputatie), gevolgd door
aandoeningen van de kransslagaders die het hart van bloed voorzien (angina pectoris, infarct) en aneurysma van de aorta, terwijl het
risico voor de slagaders van de hersenen (“beroerten”) geringer is.
In het algemeen wordt het risico op een kransslagaderaandoening
2,5 maal zo groot bij rokers, maar het is nog groter bij jonge mensen, bij wie de meeste hartinfarcten aan roken te wijten zijn. Doorgaans neemt het risico toe naarmate men meer sigaretten rookt.
Wie na een kransslagaderoperatie doorgaat met roken, loopt meer
kans dat het reeds doorstane ziekteverschijnsel zich opnieuw
voordoet (recidief) dan iemand die stopt met roken. Vrouwen die
roken en de pil nemen, lopen 40% meer kans op complicaties van
de bloedvaten.
Ondanks het feit dat rook verdund is in de omgevingslucht, leidt
ook ‘passief’ roken tot een stijging met 25% op een kransslagaderaandoening en met 45% op een hersenbloeding, te meer wanneer
niet-rokers langer en intensiever aan andermans rook blootgesteld
staan.
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Geschat wordt dat
17% tot 30% van de
CV-sterfgevallen het
gevolg zijn van roken,
met een gemiddelde
verminderde levensverwachting van 8
jaar in vergelijking
met niet-rokers.

Deze aantasting van hart en bloedvaten laat zich onder andere verklaren door de koolmonoxide in rook. Wanneer dit giftige gas eenmaal is geïnhaleerd, neemt het gedeeltelijk de plaats in van
zuurstof gebonden aan de hemoglobine in het bloed. Hierdoor vermindert de zuurstofvoorziening van het organisme, óók die van
het hart. Deze geringere zuurstofvoorziening kan dodelijk worden
in geval van reeds bestaande beschadigingen aan de kransslagaders. Het tekort aan zuurstof leidt tevens tot een toename van het
aantal rode bloedlichaampjes, iets wat de viscositeit van het bloed
nadelig beïnvloedt.
De nicotine die vrijkomt bij het roken van een sigaret stimuleert het
sympatisch zenuwstelsel. Gevolgen: een snellere polsslag en een
hogere bloeddruk met daarnaast minder bloeddebiet in de kransslagaders, soms juist op het moment waarop de behoefte hieraan
het grootste is.

w
Het is dus wel
duidelijk wat de
heilzame invloed op
de gezondheid is
wanneer je met roken
stopt. Dit geldt zelfs
voor mensen die
door hun rookgedrag
al eens een vorm
van hart- of
vaataandoening
hebben gehad.

Rook leidt ook tot aantasting van de vaatwanden (spasmen, aderverkalking, verwijding van de slagaders of aneurysma) en werkt
trombose in de hand (d.w.z. afsluiting van de bloedvaten door
bloedklonters). Roken heeft tegelijkertijd tot gevolg dat de bloedplaatjes gaan samenklonteren en de concentratie fibrinogeen
hoger wordt, fibrinogeen dat ook een belangrijke rol speelt bij
bloedstolling. Hoe meer sigaretten men per dag rookt, hoe sterker
het gehalte “goede cholesterol” daalt.

Wat zijn de effecten nadat men met roken is gestopt?
Stoppen met roken betekent, al vanaf het eerste jaar nadat men is
gestopt, een heel wat kleiner risico op een hartinfarct. Dit risico
wordt nog kleiner naarmate men meerdere jaren niet meer rookt.
Uit een gecumuleerd onderzoek van verschillende patiënten met
een kransslagaderaandoening - onder wie 5.659 ex-rokers en
6.944 verstokte rokers die gemiddeld 5 jaar lang werden gevolgd blijkt dat het risico op recidief gedaald is met 36%.
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Mechanismen

Hoe te stoppen?
Het is jammer genoeg dikwijls moeilijk om te stoppen met roken,
juist omdat men aan nicotine verslaafd is. In "Hulpcentra voor
rokers" kan men een beroep doen op gespecialiseerde psychologische steun om te stoppen met roken. Voor chronische sigarettenrokers die gemotiveerd zijn om te stoppen met roken, worden
geneesmiddelen tegen het roken aanbevolen, zelfs wanneer zij het
slachtoffer waren of zijn van een hart-of vaataandoening. In geval
van een hart- of vaataandoening hoeft men niet te aarzelen deze
middelen te gebruiken. Eventuele risico’s hiervan zijn in ieder
geval kleiner dan wanneer men verder blijft roken. Nicotinevervangers leveren het organisme aanzienlijk minder nicotine dan een
sigaret en zorgen er ook voor, dat je de talrijke andere giftige stoffen die in rook zitten, niet binnenkrijgt. In de uren en dagen volgend op een hartinfarct, bij onstabiel angina pectoris of ernstige
aritmieën is nochtans medisch toezicht vereist.

Verminderd risico? (“Harm reduction”)
In tegenstelling tot wat je zou verwachten, blijkt dat het overstappen op sigaretten met een laag nicotine- en teergehalte omwille
van bovengenoemde risico’s een maat voor niets is. Want bij elke
"light"-sigaret compenseert de roker, die uiteindelijk méér giftige
stoffen absorbeert.
Bij rokers van sigaren en cigarillo’s ligt het risico op een hart- of
kransslagaderaandoening lager, maar het ligt altijd nog hoger dan
bij niet-rokers (+ 69%).
Sommige recente onderzoeken suggereren dat het sterftecijfer als
gevolg van een hart- of vaatziekte zou dalen, als men minder sigaretten per dag rookt, maar dit blijkt niet altijd waar.
Voor degenen die weigeren te stoppen met roken of er na herhaalde pogingen niet in slagen, kan een kleiner aantal sigaretten
per dag in combinatie met een nicotinevervanger, als “minste
kwaad” worden beschouwd en kan ook dikwijls een eerste stap
zijn naar een volledige rookstop w
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Met behulp van
nicotinevervangers en
bupropion hebben
deze pogingen te
stoppen met roken
twee maal méér kans
op succes.

Lic. Marina MALLEFROY
Klinisch psycholoog MD hartrevalidatie AZ-VUB

Uit onderzoek van de laatste jaren is gebleken dat psychosociale
stress een geobjectiveerde risicofactor betekent voor coronair hartlijden (CHL) en acute cardiale problemen kan uitlokken. In de cardiale praktijk kan psychosociale stress
• schuilgaan achter a-typische cardiale klachten
• op (in)directe wijze de risicofactoren voor hart en bloedvaten
bevorderen
• een belangrijke drempel vormen in het naleven van de leefstijladviezen

Wat moeten we nu precies als psychosociale
stress beschouwen ?
De psychosociale stress, die aderverkalking en CHL bevordert,
kan in twee categorieën opgedeeld worden, nl. emotionele factoren en het ervaren van chronische stress :
• emotionele factoren behelzen enerzijds affectieve stoornissen,
waaronder majeure depressie en angststoornissen, anderzijds
het ervaren van kwaadheid en het niet-uitdrukken ervan.
• chronisch stress behelst factoren als lage sociale ondersteuning, lage socio-economische status, jobstress, relationele
stress en belastende mantelzorg

Invloed van persoonsgebonden factoren
Naast bovengenoemde factoren hebben hartpatiënten met een
neiging tot het ervaren van negatieve emoties en een geremde
zelf-expressie in sociale interacties een viervoudig verhoogde
sterftekans. Bovendien hebben zij een groter risico op het ervaren van emotionele stress en acute cardiale problemen.
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Hoe heeft psychosociale stress haar invloed op CHL ?
De ziekmakende mechanismen die een rol spelen bij de invloed
van stress op het CHL, zijn zowel van biologische aard (overactivatie van het autonome zenuwstelsel, ontstekingsreacties, het
samenklitten van bloedplaatjes, vaatwandproblemen . . . ) als van
de aard van het gedrag (risicogedrag o.a. roken, overmatig drinken, therapie-ontrouw ).
Hoe kunnen personen, die in het dagdagelijkse leven onder acute
of chronische stress staan, nu best met stress omgaan, teneinde
het risico op acuut coronair lijden te verminderen ?
Psychosociale stress ontstaat als het verband tussen onze
'draaglast' (eisen uit de omgeving en onszelf, de belastende
gebeurtenissen, dagdagelijkse beslommeringen) en onze 'draagkracht' (onze mogelijkheden om aan deze moeilijkheden het
hoofd te bieden) uit evenwicht geraakt.
Dit onevenwicht leidt tot diverse 'stressignalen' op het vlak van
onze gevoelens en gedachten , ons gedrag en ons lichaam, die op
hun beurt de stress kunnen verergeren en in stand houden.
Eén manier om dit onevenwicht aan te pakken, is de 'draaglast' te
verminderen, door ervoor te zorgen dat we gewoon minder te doen
hebben. Maar dat is niet altijd mogelijk.
Een tweede manier is dat we de 'draagkracht' vergroten, door adequate vaardigheden aan te leren om met stress om te gaan.
Dit kan door een training in stress-beheersing te volgen, die optimaal volgende aspecten zal bevatten
• wetenschappelijke en therapeutische uitleg krijgen over wat
stress precies is
• dit vertalen naar de eigen situatie en ontdekken welk jouw 'vijand' is
• vaardigheden aangeleerd krijgen om
> stresserende gedachten uit te dagen en te vervangen door rustgevende realistische gedachten
> vermijdingsgedrag te laten en de stresserende situatie aan te
pakken (probleemoplossende vaardigheden)
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Het is een illusie te
denken dat er
eenvoudige
oplossingen zijn om
stress uit ons leven te
bannen, aangezien
stress door
verschillende factoren
wordt uitgelokt én in
stand gehouden.
De énige manier om
stress in al zijn
aspecten te
beheersen is de eigen
mogelijkheden om er
het hoofd aan te
bieden, uit te
breiden.

Psychosociale stress en een hartchirurgische ingreep
Het ondergaan van een hartchirurgische ingreep kan - ondanks
haar levensreddende functie - zélf beschouwd worden als een
stressvolle gebeurtenis. Mensen verschillen onderling erg in het
verloop van het herstel na een bypass-operatie.
Onderzoek toont ondubbelzinnig aan dat psychosociale stress een
aanzienlijk negatief effect heeft op de wondgenezing.

w
Patiënten met een
hoge mate van angst
en emotionele
spanning, een grote
algemene bezorgdheid
over de chirurgie en
een hoge verwachting
van postoperatieve
complicaties, maken
een langere
herstelperiode
postoperatief door.

Omtrent medische ingrepen zijn er twee vormen van stress te
onderscheiden, m.n.
• de procedurele stress, tengevolge van de ingreep die men moet
ondergaan
• en de resultaatsstress, de angst en de bezorgdheid over het
resultaat van de ingreep
Daarnaast is er evenwel ook de zgn. achtergrondstress, die samenhangt met de levensomstandigheden van de persoon (jobstress,
relationele stress, belastende levensgebeurtenissen).
Onderzoek toont aan dat psychische variabelen (pre-operatieve
angst, psychosociale stress, lage sociale steun en een houding
waarbij gedachten of gevoelens met een ongewenste inhoud buiten
het bewustzijn worden gehouden) wel dégelijk een invloed uitoefenen op het herstel na een operatie.
Psychosociale stress zou vooral 6 maanden nà de operatie invloed
hebben op het vóórkomen van symptomen, in termen van algemene fysieke complicaties.
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> op afdoende wijze het lichaam en de geest te ontspannen
(ademhalings- en relaxatietechnieken)
• dagelijks inoefenen van deze nieuwe vaardigheden tot ze
nieuwe gewoonten geworden zijn en stress een hanteerbaar
iets wordt.

Wat kunnen we doen ?
Sociale ondersteuning
Niet onbelangrijk in deze blijkt de geboden sociale ondersteuning.
Onderzoek toont aan dat partners en verpleging beperkt zijn in de
mogelijkheden om voor effectieve emotionele steun te zorgen.
Medepatiënten zijn daartoe beter in staat.
Beschreven wordt, dat vrijwilligers, die zélf hersteld waren van een
hartoperatie, informatie en emotionele steun boden aan patiënten
die binnenkort geopereerd worden aan hun hart, hetgeen resulteerde in een toegenomen bereidheid van de patiënt om de operatie te ondergaan en een verhoogde motivatie tot hartrevalidatie.
Aangetoond werd dat sociale steun een effect heeft op herstel,
maar slechts kortdurend is. Sociale steun blijkt een grotere invloed
te hebben tijdens de eerste 6 maand nà een operatie, dan later in
het herstel.
Patiënten met meer steun nemen minder pijnmedicatie en herstellen sneller, dan patiënten met minder steun.
Professionele interventies
Psychologische voorbereiding op de operatie blijkt de verblijfsduur te verkorten en de negatieve stemming, de pijn en het medicatiegebruik te verminderen.
Opgepast ! professionele interventies ‘op maat van de patiënt’
Een belangrijke bevinding is, dat de reacties relatief slecht zijn,
wanneer de voorkeur voor informatie en de soort interventie niet
op elkaar afgestemd worden !
D.w.z. dat, wanneer patiënten met een voorkeur voor veel informatie een probleemgerichte interventie ondergaan en patiënten die
weinig behoefte hebben aan informatie een emotiegerichte interventie ondergaan, er een betere aanpassing en tevredenheid en
een lagere gerapporteerde pijn worden gevonden w
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Chapitre III

Het stofwisselingssyndroom

Professor Yvon A. CARPENTIER
Hôpital Erasme - ULB
Lipidenkliniek (Cardiovasculair Centrum) Laboratorium voor Experimentele Chirurgie

w
Stofwisselingstoornissen (of metabool
syndroom) zijn in
vergelijking tot
andere ziekten de
afgelopen jaren het
meest toegenomen.
Voor de volksgezondheid in
de wereld vormt
dit syndroom een
groot probleem.

Aangenomen wordt dat meer dan 50% van de Amerikanen boven
de 50 stofwisselingsstoornissen hebben en dat mensen onder die
leeftijd hiervan reeds slachtoffer zijn. De kwaal wordt in verband
gebracht met een ware epidemie van zwaarlijvigheid. Een epidemie die zich niet beperkt tot de westelijke wereld, maar zich ook
voordoet bij de sociaal bevoorrechte bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden. Deze beschavingsziekte heeft te maken met een
algemeen geldende erfelijke factor. Hierdoor kunnen wij zowel in
ons onderhuids vetweefsel als in de buik- en maagstreek aanzienlijke energiereserves opslaan in de vorm van vetten waarmee we in
perioden van schaarste of hongersnood kunnen overleven. Maar in
tijden van voedselovervloed is deze neiging tot het opslaan van
vet eerder hinderlijk voor ons. De meeste mensen hebben tegenwoordig aanzienlijk minder lichaamsbeweging dan onze voorouders, terwijl aan de andere kant onze voeding juist hoe langer hoe
overvloediger en onevenwichtiger wordt. U kunt al vermoeden dat
verandering van levensstijl – in positieve zin dan – een belangrijke
rol zal spelen bij de preventie of behandeling van stofwisselingsstoornissen (metabool syndroom).
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Dit syndroom wordt gekenmerkt door 3 factoren die bij iemand
gelijktijdig voorkomen, te weten:
• zwaarlijvigheid à la Michelin-mannetje, gekenmerkt door een
taille-omvang van meer dan 80 cm bij vrouwen of meer dan 94
cm bij mannen
• bloeddruk hoger dan 130/85 mm kwik
• verhoogde glycemie (hoog suikergehalte in het bloedplasma),
dat wil zeggen meer dan 100 mg/dL
• hoge triglyceridenconcentratie van meer dan 150 mg/dL
• laag HDL-gehalte (of goede) cholesterol, dat wil zeggen minder
dan 40 mg/dL bij mannen of minder dan 50 mg/dL bij vrouwen.
Onder de Belgische bevolking blijken de grenswaarden voor ieder
van deze elementen zich vrij vaak voor te doen.
Aan de andere kant zijn het cholesterolgehalte en het LDL-gehalte
(of slechte) cholesterol niet in bovenstaand lijstje opgenomen.
Maar de combinatie van meerdere elementen schijnt juist veel
meer risico op hart- en vaatziekten in te houden dan je zou vermoeden wanneer je een optelsom maakt van bovengenoemde
factoren met elk hun specifiek risico. Het is al jaren bekend dat dit
risico verergert bij een ontsteking. En een ontstekingssyndroom
gaat dan weer vaak samen met zwaarlijvigheid. Anderzijds is het
metabolisme van gluciden (suikers) doorgaans verstoord. Het lukt
de insuline uit de alvleesklier niet meer om de glucose (suiker)
goed in de spieren terecht te laten komen. Het bloedsuikergehalte
vertoont de neiging des te meer te stijgen naarmate de lever
steeds meer glucose blijft uitscheiden in de bloedsomloop. We
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spreken dan van insulineresistentie, m.a.w. een verminderd reactievermogen van de insuline-doelwitcellen in lever en spieren. Zo
moet de alvleesklier de insulineproductie verhogen om het suikergehalte in het bloed te kunnen blijven beheersen, maar diezelfde
alvleesklier raakt hierdoor uiteindelijk uitgeput, met als gevolg
diabetes.
De verstoorde vetstofwisseling is niet alleen van invloed op de
algemene stofwisseling, maar ook op het risico van hart- en vaataccidenten. Triglyceriden zijn de meest voorkomende vetstoffen
(boter, olie, melk, kaas, vet aan of in vlees, …) en het is in de vorm
van triglyceriden dat wij onze energiereserves in ons vetweefsel
opslaan. Bij stofwisselingsstoornissen zien we ook een vetophoping in de lever. Hierdoor ontstaat een leververvetting, die een ontsteking kan veroorzaken en zelfs op lange termijn een levercirrose.
Een verhoogd triglyceridengehalte in het bloed zorgt ervoor dat het
HDL- (= goede) cholesterolgehalte daalt en dat de LDL- (= slechte)
w cholesteroldeeltjes veel gevaarlijker worden; al deze factoren draVoor mensen met gen bij tot beschadiging van de vaatwanden.
stofwisselingsstoornissen is De vier pijlers van een gezonde levensstijl zijn : gewichtscontrole,
drastische niet roken (of stoppen met roken), regelmatige lichaamsbeweging
verandering van en een gezonde voeding.
levensstijl de eerste
en belangrijkste Minstens drie keer per week aan lichaamsbeweging doen is het
maatregel. allerbeste. Je voert het niveau of het ritme van de oefeningen geleidelijk op om ten slotte te komen tot een uur intensief bewegen per
keer. Uiteraard kan je dit afstemmen op je persoonlijke behoeften,
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in overeenstemming met je lichamelijke mogelijkheden. Het is
belangrijk dat er plezier aan beleeft! Alleen zó kan je het op lange
termijn volhouden en dat draagt dan weer bij tot gewichtscontrole
en handhaving van de spiermassa en de botdichtheid.
Voeding van het mediterrane type is een goed voorbeeld van
gezond eten. Het is arm aan verzadigde vetten en enkelvoudige
suikers, maar rijk aan groente en fruit alsook aan goede vetstoffen
zoals olijfolie en vooral vis (met inbegrip van vette vis) en schaalen schelpdieren. Er bestaat uiteraard niet één zaligmakend mediterraan voorbeeld. Het kan natuurlijk worden aangepast aan ieders
smaak en cultuur en toch doeltreffend blijven. Omega-3-vetzuren
(vooral afkomstig van vis en van schaal- en schelpdieren) blijken
goed van pas te komen voor mensen met stofwisselingsstoornissen. Omega-3-vetzuren kunnen insulineresistentie tegengaan en
het ontstaan van diabetes voorkomen. Ook zorgen ze voor een
betere stofwisseling van de vetstoffen (lipiden) en maken ze de
kans op leververvetting kleiner. Ze verbeteren vooral het profiel
van de circulerende vetstoffen zonder daarbij van invloed te zijn
op het cholesterolgehalte (of LDL-cholesterol). Omega-3-vetzuren
bewijzen hun nut op tal van niveaus. Zo zorgen ze voor een betere
werking van de bloedvaten, terwijl ze ook de ontwikkeling van
gevaarlijke beschadigingen door aderverkalking helpen voorkomen.

Het herontdekken van dit eetpatroon, met daarnaast zonodig het
gebruik van cholesterolverlagende middelen, zal een merkbaar
positief effect hebben. De combinatie van een “gezonde levensstijl + bijsturing van de vetstofwisseling en de bloeddruk” kan het
risico op een hart- of vaataandoening met 80% of meer verminderen! Een behandeling enkel met geneesmiddelen zorgt hooguit
voor 40% verbetering…
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inhoud

Om vooruitgang te boeken,
kan het onderzoek niet zonder u !
U kunt het Fonds voor Hartchirurgie steunen door :

1 > Inleiding
Professor Georges Primo, Voorzitter

4 > Het globale risico op hart- en vaatziekten

> een gift te doen, via een storting of een doorlopende betalingsopdracht.
Via een doorlopende betalingsopdracht kunt u uw uitgaven spreiden
en kunnen wij onze subsidies plannen.
Uw gift is fiscaal aftrekbaar (voor giften vanaf 30 € of meer per jaar krijgt
u een fiscaal attest)*

Professor Guy De Backer

> Bankrekeningnr. 310-0333527-30
12 > Omkeerbare risicofactoren
De reeks ‘Uw hart, een levenspartner’
1 | Arteriële hypertensie
2 | Cholesterol
3 | Zittend leven
4 | Obesitas
5 | Diabetes
6 | Roken
7 | Stress

>
>
>
>
>
>
>

Professor Philippe van de Borne
Professor Jean Ducobu
Michel Lamotte
Dr. Maximilien Kutnowski
Professor André J. Scheen
Professor Jacques Prignot
Marina Mallefroy

> Een donatie
Steun aan onze acties d.m.v. een donatie kan voordelig zijn voor uw
erfgenamen. Uw notaris kan u kosteloos inlichten over de te volgen
procedure.
> “Ambassadeurschap”
Spreek uw relaties aan over de acties van het Fonds, signaleer de activiteiten
van het Fonds bij belangrijke evenementen (verjaardag, huwelijk, geboorte,
overlijden, …) door bij zo’n gelegenheid uw naasten te suggereren een gift ten
gunste van het Fonds te doen.
> Sponsorschap of mecenaat
om een onderzoeksproject of een voorlichtingscampagne te steunen.
Onze partners worden goed zichtbaar aan een ruim publiek voorgesteld.
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Welke formule u ook kiest, wij zijn u uiterst dankbaar !
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* Fiscale aftrekbaarheid
Indien uw giften aan het eind van het jaar 30 € bedragen, ontvangt u in de loop van de maand
maart een fiscaal attest van het jaar dat volgt op de storting. Zie hieronder het bedrag van
uw belastingsvermindering.
Voor een gift van 30 €
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Inkomsten
van 6.730 € à 8.920 €
van 8.920 € à 12.720 €
van 12.720 € à 29.260 €
van 29.260 € à 43.870 €
+ dan 43.870 €

Aanslagvoet
30 %
40 %
45 %
50 %
52,5 %

Voor meer inlichtingen
Tel : 02 644 35 44
info@hart-chirurgie-cardiaque.org

Belastingsvermindering
9€
12 €
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15 €
15,75 €
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