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Inleiding

Eerder heeft uw arts of specialist vastgesteld dat u een verhoogd risico 

heeft op het krijgen van een hart- en/of vaatziekte. Ook bij mensen die 

al een hartinfarct of beroerte hebben gehad bestaat er een grotere kans op 

het krijgen van nieuwe hart- of vaatproblemen. 

Uw hart en vaten in optimale conditie brengen (en houden) 

is een belangrijke basis voor gezond en fit ouder worden. 

Het CVRM-kompas helpt u daarbij!

Aangezien ongeveer één miljoen Nederlanders een hart- en vaatziekte hebben, 

en een verdere toename wordt verwacht, is er de afgelopen jaren veel aandacht 

besteed aan het ontwikkelen van een aanpak om het risico op hart- en vaatziekten 

te verkleinen. 

Deze aanpak is beschreven in de Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement. 

Deze biedt een aanvulling op de CBO-richtlijn/NHG-standaard cardiovasculair 

risicomanagement. Het patiëntengedeelte van de Zorgstandaard geeft u 

gerichte informatie over de mogelijke risico’s, de gezondheidsgevolgen en 

hoe u uw leven kunt veranderen om samen met uw behandelaar deze risico’s 

tot een minimum te beperken. 

Dit persoonlijke CVRM-kompas biedt 
u een informatief en praktisch handvat 

voor uw dagelijks leven om planmatig 
en succesvol het risico op 
hart - en vaatziekten te 
verlagen!  

4 di l i i i i

tot een minimum te beperken.nttot een minimum te beperken. 
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Cardio Vasculair Risico, wat is het? 

Cardio Vasculair Risico (CVR) wil letterlijk zeggen: 

de kans om een ziekte aan hart en bloedvaten te krijgen.

Het merendeel van hart- en vaatziekten wordt veroorzaakt door 

               atherosclerose, ook wel aderverkalking genoemd. 

Atherosclerose is een chronisch ontstekingsproces van de vaatwand. 

De vaatwand is de binnenbekleding van de slagaders. Hierdoor kan er 

vetafzetting plaatsvinden en slibben deze bloedvaten dichter en 

dichter. Omdat de vaatwand niet meer goed functioneert,

is er ook een grotere kans op de vorming van een bloed-

propje (trombus) in de slagaders. De slagaders voorzien 

het hart, de hersenen en alle andere delen van het 

lichaam van zuurstofrijk bloed. 

Dit atherosclerotisch proces kan overal in het lichaam 

optreden en dus op vele manieren uw gezondheid 

bedreigen. 

Bloedstroom

Binnenbekleding slagaderwand 
        (endotheel)

Atherosclerose issAtherosclerose is

De vaatwand is deeDe vaatwand is de

vetafzfzettinggvetafzetting

dichterrdichter

is er oois er o

proppprop

hethet

lichhlich

DiiDi

oo

BBB
  

 Hart- en vaatziekten op een rijtje:
  Hartinfarct, pijn op de borst, herseninfarct 
en vaatvernauwingen elders in het lichaam; in de 
benen, in de hals, of andere vaataandoeningen.

    Plaque 
met vetophoping 
(cholesterol)
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plan van aanpak risicofactoren medicijn ebrgebrgebrgebrebrebrebrebrebrebrgebrebebrebebebrebrebreebebrebruikuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Hoe meer risicofactoren iemand heeft, 

hoe hoger het risico. Daarnaast blijken 

risicofactoren elkaar te versterken en 

het totale risico extra te verhogen. 

Door alle aanwezige risicofactoren 

in kaart te brengen wordt door uw 

arts de hoogte van uw cardiovasculair 

risicoprofi el bepaald. 

Samen met uw arts brengt u uw risicofac-

toren in kaart. Op basis van de verzamel-

de gegevens wordt er een behandelplan 

opgesteld. De risicofactoren; een te hoog 

cholesterol, hoge bloeddruk, hoog 

bloedsuiker en een verhoogde bloedstol-

ling worden met medicijnen behandeld 

Risicofactoren, welke heeft u? 

Waar staat dat voor? 

U heeft gezien dat er een groot aantal 

risicofactoren is. Het in kaart brengen 

van uw risicofactoren en vervolgens een 

gerichte behandeling en gezonde leef-

stijl inzetten is een proces. Bovendien 

heeft u uw risicofactoren niet voor even 

maar voor de rest van uw leven. 

Voor het succesvol verlagen van het to-

tale risico op een hart- en/of vaatziekte 

voor nu en de toekomst, is een struc-

turele en doelgerichte aanpak nodig. 

Dat betekent eerst uw doelen bepalen, 

daarna te formuleren hoe u dat dage-

lijks gaat inpassen, om vervolgens in de 

tijd te beoordelen of u uw doelen haalt 

en behoudt. 

Het aanpassen van uw leefstijl is 

een heel proces, waar u zelf de 

manager van wordt! 

Cardio Vasculair Risico Management?

  Er is een aantal factoren 
bekend dat atherosclerose 
 bevordert, oftewel het risico op 
hart- en vaatziekten vergroten.
Deze worden de (cardiovasculaire)    
     risicofactoren genoemd. 
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Vandaar het woord ‘management’. 

U neemt de leiding over uw eigen 

gezondheid; u weet welke medicijnen 

u moet slikken en waarom, u kunt uw 

gewicht bijhouden, u weet het beste hoe 

fi t u zich voelt en of dat verandert. 

U zal vast een aantal gewoonten moeten 

laten vallen en er nieuwe, ‘gezondere’ 

voor in de plaats laten komen. Dit kost 

tijd en aandacht en misschien wel bloed, 

zweet en tranen! 

Echter, de gezondheidswinst; 

het lagere risico en dat u zich zelf 

fi t en gezond gaat voelen, weegt 

wellicht op tegen de 

inspanningen. 

   En u doet het niet alleen! 
       Samen met uw arts en 
    andere behandelaars kunt u uw 
     cardiovasculair risico succesvol  
               aanpakken! 

en weer naar ‘ideaalwaarden’ gebracht. De overige beïnvloedbare risicofactoren 

betreffen uw (on)gezonde leefstijl en zijn net zo belangrijk als de andere 

risicofactoren!  

nt u uw

een! 
ts en

k nnt

dbare risicofactoren

Niet beïnvloedbare risicofactoren
Deze zijn een vast gegeven en worden meegenomen in het bepalen van uw risicoprofi el

 U heeft een hartinfarct/beroerte doorgemaakt. U heeft hart- en/of vaatklachten

 Leeftijd hoe ouder, hoe groter het risico

 Geslacht mannen lopen een groter risico

 Erfelijke factoren familieleden met hart- en vaatziekten

Beïnvloedbare risicofactoren   

 Hoge bloeddruk  Afwijkende cholesterolwaarden

 Diabetes   Verhoogde bloedstolling  

 Roken  Weinig bewegen

 Teveel alcohol  Ongezond eten

 Overgewicht  Stress
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Mijn Cardiovasculair Risico Management procesj C g pj Ca d o ascu a s co a age e p oces

Plan van aanpak

Rechts van deze informatie brochure 

treft u het Plan van aanpak. Hier kunt 

u in het kort uw persoonlijke plan van 

aanpak invullen en bijhouden.

U start met het aankruisen van 

de risicofactoren die u heeft. 

Cardio Vasculair Risico Management?

Leefstijl
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In de volgende hoofdstukken worden de 

gezondheidsgevolgen per risicofactor in beeld 

gebracht en beknopt het doel besproken. 

Uw meetbare doelen kunt u 

vastleggen in het CVRM-logboek. 

Tevens vindt u hier Mijn plan van 

aanpak. Dit zijn formulieren om uw 

minder meetbare gezondheidsdoelen 

te omschrijven en een plan van aanpak 

te bepalen.

Door tijdige en goede behandeling 

van uw risicofactoren wordt uw 

totale risico op een hart- en/of vaat-

ziekte verlaagd. 

Dit betekent uw medicijnen innemen, 

de meetbare waarden zoals bloeddruk, 

gewicht, cholesterol, glucose en overige 

bloedwaarden regelmatig (laten) contro-

leren en uw ongezonde, maar gelukkig 

goed te beïnvloeden risicofactoren aan 

te pakken. 

Om deze gezondheidsdoelen te bereiken 

is het belangrijk dat u kennis heeft van 

de gezondheidsschade die risicofactoren 

veroorzaken, indien deze niet worden 

behandeld.

   Voor een uitgebreidere beschrijving 
    per risicofactor, waarom het 
     belangrijk is om uw risicofactoren 
        aan te pakken en hoe u uw 
      gezondheidsdoelen kunt bereiken,   
    verwijzen wij u naar de website 
         www.hartvoorvaten.nl

Cardiovasculair risico verlagen; uw doelen?
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Beïnvloedbare risicofactoren & medicijnen  

De onderstaande risicofactoren 

verdwijnen niet zomaar, gaan niet 

vanzelf over:

   Hoge bloeddruk

   Afwijkende cholesterolwaarden

   Diabetes 

   Trombose (verhoogde 

bloedstolling)

U kunt het zo zien dat uw lichaam op 

een bepaald moment anders functio-

neert en op hogere waarden uitkomt 

dan feitelijk gezond is voor u. 

Gelukkig zijn er veel maatregelen 

in uw dagelijks leven mogelijk, die 

zorgen dat deze waarden niet verder 

verhogen of zelfs iets verlaagd kun-

nen worden. Zijn bepaalde waarden 

overschreden dan worden deze 

risicofactoren met medicijnen 

behandeld en onder controle 

gehouden. 

ove sc ede da wo de deze

risicofactoren met medicijneerisicofactoren met medicijne

behandeld en onder controdbehandeld en onder contro

gehouden.dgehouden. 
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Zorgvuldig medicijnen 

gebruiken

Een verhoogd cardiovasculair risico 

vraagt elke dag aandacht en zorg! 

Dit betekent dat het belangrijk is om 

uw medicijnen elke dag in te nemen 

en als vaste routine op te nemen in 

uw dagelijks leven.

Enkele tips!
1  Stop nooit met uw medicijnen in 

te nemen zonder uw arts en 
apotheker te raadplegen.

2  Laat regelmatig uw waarden 
bepalen (bloeddruk, cholesterol 
e.d.) Dit om vast te stellen dat 
de medicijnen het juiste effect 
hebben en houden. 

3  Meld altijd welke medicijnen u 
gebruikt, indien u ook nog andere 
medicijnen erbij krijgt. 

4  Heeft u last van bijwerkingen, 
meld dat bij uw arts en apothe-
ker. Mogelijk kunt u een ander 
medicijn met dezelfde werking 
beter verdragen.

5  Lees altijd de bijsluiter en 
raadpleeg uw apotheek indien 
u vragen heeft.    

Mijn aantekeningen:

e
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Medicijnen

Medicijnen verlagen effectief 

het cardiovasculair risico

In de afgelopen decennia is er 

veel wetenschappelijk onderzoek 

gedaan naar het effectief behan-

delen en voorkomen van hart- en 

vaatziekten. 

Ook is duidelijk geworden dat de 

conditie van de vaatwand, de plek waar 

atherosclerose optreedt, een sleutelrol 

speelt. 

Daarnaast blijkt dat er vaak meer-

dere risicofactoren tegelijk aanwe-

zig zijn en elkaar versterken. 

Dit heeft tot gevolg 

dat mensen met één of 

meer risicofactoren, 

waaronder mensen 

met een hartinfarct 

en/of beroerte, vaak 

meerdere medicij-

nen krijgen voorge-

schreven.

Medicijnenstudies

De wetenschappelijke studies zijn 

bedoeld om duidelijk te krijgen hoe 

veilig en effectief een medicijn is. 

Er wordt onderzocht of het medicijn 

doet waar het voor bedoeld is. Bijvoor-

beeld in hoeverre de cholesterolverlager 

het cholesterol in het bloed verlaagt, 

wat de optimale dosering is en in welke 

mate het cardiovasculair risico wordt 

verlaagd.

Nieuwe inzichten!

Zo is ook aan het licht gekomen dat 

statines, acetylsalicylzuur (aspirine) 

en nu ook bepaalde medicijnen voor 

bloeddrukverlaging uw risico verlagen 

zonder dat er sprake is van verhoogde 

waarden (bijvoorbeeld verhoogde 

bloeddruk)! Heeft u al een hart-

infarct en/of beroerte doorge-

maakt, dan kunt u deze medi-

cijnen voorgeschreven krijgen 

zonder dat u verhoogde waar-

den heeft. Uw risico wordt 

hiermee dus toch verlaagd.

n medicijncijcijnijnjnjnjnjnjnnnnnniji jnjnjnjnncijnijnni niji ji jjnjnjnnnnnngebrgebrgegebgebgebebeegegeegebrebebbebbebgebrebrebrbrebgeegeebbbrgebrgebrbrbbrebregeebgebbrebrebrgegebebbreebg bbbrggggggggg uikuikuikuiuikuikuiuikkkkuikuiikkikikuikkkuikkikkkkkkuikkkkkkkkkkkkk
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bloeddrukbloeddruk

zonder dazonder da

waardewaarde

bloeddbloedd
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cijnencijnen
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1 + 1 = 3
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Hartinfarct
   bèta-blokker

   antistolling 

(bloedverdunner en

plaatjesremmer)

   bloeddrukverlager

   cholesterolverlager

Beroerte 
   antistolling 

(bloedverdunner en 

plaatjesremmer)

   bloeddrukverlager

   cholesterolverlager

Diabetes
   glucoseverlagende 

middelen

Cholesterol
   cholesterolverlagers 

(statines)

HarHHar
bb

   aa

(b(b

pp

   bb

   cc

Verhoogde stolling
   antistolling

(bloedverdunner en 

plaatjesremmer)

Bloeddruk 
    bloeddrukverlagers

(bèta-blokkers, plasmiddelen, 

ACE en AII-antagonisten)

Medicijnen die het cardiovasculair risico verlagen

Mijn aantekeningen:
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planplanplanplanplanlanplanplananaaanplanlanplananllanana  vavanva va va vavan vanvanvanvanvanvanaanvanvanvannnnvaanavananvanannnv vvanannnnnnvanvvanvannnnanvannnv nnannvanannnannanannnnnnnaannnnannnnnannnnnnnnnnnnnnnannnnnnvaannnnnnnnnnnnnvannnn aanaaaaaaaaaaa aanaaaanaanaanaaaanaaanaaaanaanaan aanaan aanaanaaaaaaaaaaaaananaanaanaaaaaaannaan aanaaaaaaaaaaaaaaanaaaaaaaaaaaannaaaananaannaaaaaaaaaaaaaaaa pakpakkpapakpakpakkkkkkkpakpakpakakkkkk risirisiriiisrisrisirisirisiisiiisirisiisrisisssiii iir isirisirisrisirisirissirisrisirisrisrisissisirisrisisisirisrisiisirisirisirisisirisirisir srrrisrrrisrrisiissisisssiisssisiisssrisssiccofacofccofacofacccofacofacofcofafcofacofococofacofaofacofacofacofacofacofaofaofafacofacofacofaccofacocofacofacocofacofacofacofacofacocofaffcofacofafcofacofacofacofacofaofacofaoffcofacofacofacofacofacofacofcoofaofcofacofacocofaco acccofacofac facoccofacofcofaaacofccccccofcco ctorctorctoctorctorctorctorctorctorctorcctoctcctccctoctorctoctctctcctcctctocccctoctocccctocctoctctoctoccccctoctcccctcctocctoctotctccctctoctotot rctctcttccccttttt rcctttcttoottoooo eneneneneneneneeneee mediicijngebruik

R

Mijn aantekeningen:

* Voor mensen met diabetes gelden scherpere waarden

Bovendruk* Onderdruk*

Optimaal Rond 120 mmHg Rond 80 mmHg

Normaal Lager dan 140 mmHg Lager dan 90 mmHg

Hoge bloeddruk Hoger dan 140 mmHg Hoger dan 90 mmHg

- Mild 140-160 mmHg 90-100 mmHg

- Matig 160-180 mmHg 100-110 mmHg

- Ernstig Hoger dan 180 mmHg Hoger dan 110 mmHg
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Hoge bloeddruk

Bloeddruk is de druk die het bloed 

op de vaatwanden uitoefent en wordt 

weergegeven in millimeter kwikdruk 

(mmHg). We onderscheiden een 

bovendruk (systolische druk) en 

een onderdruk (diastolische druk). 

De bovendruk komt tot stand op het 

moment dat het hart (met een hartslag) 

het bloed de bloedsomloop inpompt. 

De onderdruk is de laagste druk 

tussen twee hartslagen in.

 Het risico

Hoge bloeddruk verhoogt de kans 

op hart- en vaatziekten en kan bepaal-

de organen beschadigen zoals verslap-

ping van de hartspier (hartfalen), verlies 

van de nierfunctie en schade aan het 

netvlies van het oog. Het risico neemt 

al toe vanaf normale bloeddrukwaarden 

(vanaf bovendruk 115 / onderdruk 75 

mmHg), maar hoe hoger de bloed-

druk, hoe hoger het risico op be-

schadiging van de organen. Vaak zijn 

zowel de bovendruk als de onderdruk te 

hoog. Alléén een verhoogde onderdruk 

komt bijna nooit voor.

Bloeddruk verlagen: wat is uw winst?

Is uw bloeddruk verhoogd en blijft deze na een paar metingen te 

hoog, dan zal uw arts bloeddrukverlagende medicijnen voorschrijven. 

Indien uw bloeddruk goed onder controle wordt gehouden,

dan is uw gezondheidswinst aanzienlijk!

-  De kans op een hartinfarct wordt 25% lager

-  De kans op een herseninfarct daalt met 33%

-  De kans op hartfalen daalt met 50%

Bij hartfalen pompt het hart niet meer voldoende. 

Het hart kan daardoor niet meer zorgen voor een goede bloedsomloop.

Risicofactor!
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Hoe lager de bloeddruk, hoe lager de kans op hart- en vaatziekten!

Kijk achterin in het Plan van aanpak naar de streefwaarden om uw doelen te 

bepalen! Hoeveel uw totale persoonlijke risico daalt, is mede afhankelijk van overige 

aanwezige risicofactoren.

  Wat kunt u nog meer doen!

Wist u dat uw bloeddruk wordt verlaagd door:

  Stoppen met roken
 zie pagina 26

   Minder alcohol drinken 
  (niet meer dan 1-2 glazen per dag)

           zie pagina 30

        Veel groenten en fruit, en 
vetarme zuivelproducten eten, zie pagina 32

                                         Afvallen; 1 kilo gewichtsverlies 
                                       vermindert de onderdruk met 
                     1 mmHg en de bovendruk met 1,5 mmHg.
  zie pagina 34

                      
                                                                    
1 mmHg en d

   Minder stress
           zie pagina 38

p g

   Meer bewegen
zie pagina 28

d door:d door

erlies erlies 

  MindMind
               zie              zie

el groenten en fruit, en uel groenten en fruit, en 
e zuivelproducten eten zie pagina 32n

rdruk merdruk me
5 mmHg.5 mmHg.

et et 
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Wilt u meer weten over het verlagen van uw bloeddruk:*r

Nederlandse Hartstichting brochure: ‘Hoge Bloeddruk’, (download als folder)a

http://www.webshop.hartstichting.nl/producten/producten.aspx?CatID=80n thttp://www webshop hartstichting nl/producten/producten aspx?CatID 80

Hartstichting, standpunt over zelf bloeddruk meten:l

http://www.hartstichting.nl/risicofactoren/hoge_bloeddruk/bloeddrukmetingthuis/ohttp://www.hartstichting.nl/risicofactoren/hoge bloeddruk/bloeddrukmetingthuis/

Informatielijn Nederlandse Hartstichting, telefoon 0900-3000300 tInformatielijn Nederlandse Hartstichting telefoon 0900 3000300

maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur9

NHG-patiëntenbrieven:NHG patiëntenbrieven:

‘De aanpak van hoge bloeddruk’‘De aanpak van hoge bloeddruk’

http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/n b

PBK1a.htm

‘Voedingsadviezen bij hoge bloeddruk’d

http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/n bhttp://nhg artsennet nl/kenniscentrum/k voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/

PBK1c.htm

*  Het kan voorkomen dat door wijzigingen op de websites de genoemde verwijzingen in dit boekje nietn zj g g p g j g j

meer werken. Voor de meest actuele verwijzingen en meer uitgebreide informatie kunt u terecht op e a

www.hartvoorvaten.nl

Mijn aantekeningen:
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Afwijkende cholesterolwaarden

Cholesterol is een bouwstof voor 

het lichaam, we hebben het wél nodig 

maar niet teveel.  

 Het risico

Een hoog cholesterolgehalte 

is een belangrijke oorzaak van 

hart- en vaatziekten. 

Vooral een hoog gehalte van slecht 

LDL-cholesterol vergroot de kans op 

hart- en vaatziekten. Hoe hoger het LDL-

cholesterolgehalte, hoe hoger het risico. 

Indien u een verhoogd cholesterol 

heeft, wordt er ook gekeken naar de 

triglyceriden. Want zijn deze waarden 

verhoogd dan neemt uw kans op hart- 

en vaatziekten nog meer toe. 

Teveel cholesterol bevordert het proces 

van atherosclerose in de bloedvaten. 

We onderscheiden 2 soorten cholesterol; 

1) LDL-cholesterol (slecht) 

2) HDL-cholesterol (goed)

Daarnaast zijn triglyceriden ook vetten 

die in het bloed voorkomen.

H i i

WW

    Plaque 
met vetophoping 
(cholesterol)

Geblokkeerde 
   bloedstroom

Risicofactor!
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Door atherosclerose verdikt de vaat-

wand waardoor de vaten dichtslibben.  

Het HDL-cholesterol neemt het slechte 

cholesterol op uit het bloed en werkt 

dus beschermend. Dit noemen we dus 

het goede cholesterol. Hoe meer HDL, 

hoe beter!

Mijn aantekeningen:
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Cholesterol verlagen: 

wat is uw winst?

Er is veel onderzoek gedaan naar de 

rol van het cholesterolgehalte en het 

optreden van hart- en vaatziekten. 

Het is ondertussen bewezen dat mensen 

met meerdere cardiovasculaire risicofac-

toren, of die alleen een sterk verhoogd 

cholesterolgehalte hebben, baat hebben 

bij het verlagen van het LDL. 

Wanneer het cholesterolgehalte 

afneemt met 10% gaat dat gepaard 

met een afname van de kans op hart- 

en vaatziekten van ongeveer 30%.1

   

Wist u dat 
uw cholesterol wordt verbeterd door:

  Stoppen met roken verhoogt het   
goede cholesterolgehalte (HDL)

   Matig alcoholgebruik (1-2 glazen 
per dag) verhoogt het HDL
  Meer bewegen verlaagt het 
slechte cholesterol (LDL) 
en verhoogt het HDL
  Minder vet eten en vaker 
kiezen voor de gezonde 
onverzadigde vetten

   Afvallen 
 
  Deze maatregelen zijn een goede 
basis, echter niet altijd voldoende. 
Cholesterolverlagende middelen zijn 
vaak nodig om uw streefwaarden 
    te bereiken en te behouden.

Kijk achterin in het Plan van aanpak naar 

de streefwaarden om uw doelen te bepalen!

vice van

1. Vasculaire Geneeskunde pagina 27
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Wilt u meer weten over het verlagen van cholesterol:r

Brochure Nederlandse Hartstichting: ‘Te hoog cholesterolgehalte’ (download als folder)t dBrochure Nederlandse Hartstichting: Te hoog cholesterolgehalte (download als folder)

http://www.webshop.hartstichting.nl/producten/producten.aspx?CatID=80&Page=3n t

Informatielijn Nederlandse Hartstichting, telefoon 0900-3000300 t

maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur9

NHG-patiëntenbrieven: 

‘Cholesterol algemeen’

http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/n b

PBD5a.htmPBD5a.htm

‘Familiaire hypercholesterolemie (FH)’‘Familiaire hypercholesterolemie (FH)’

http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/n b

PBD5d.htm

De Hart en Vaatgroep, van en voor mensen met een hart- of vaatziektek

http://www.hartenvaatgroep.nlhttp://www hartenvaatgroep nl

telefoon 030-659 46 57

Stichting Opsporing Erfelijke Hypercholesterolemie (StOEH):pStichting Opsporing Erfelijke Hypercholesterolemie (StOEH):

www.stoeh.nl of telefoonnummer: 020-697 10 14r

Mijn aantekeningen:
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Diabetes Mellitus  

Een vrij constante hoeveelheid glucose 

(suiker) in het bloed is belangrijk voor 

het goed functioneren van ons lichaam. 

Voor het regelen van een constante sui-

kerspiegel maakt de alvleesklier insuline 

aan.

Bij mensen met diabetes mellitus wordt 

er niet op de juiste manier of onvoldoen-

de insuline aangemaakt. Dit veroorzaakt 

grote schommelingen in insuline en 

glucose in het bloed, dit is slecht 

voor de vaatwand en bevor-

dert het ontstaan van 

atherosclerose.

glucucuu ose in het bloed, dit is slecht cgglucose in het bloed, dit is slecht 

voor de vaatwand en bevov r-vvoor de vaatwand en bevor

dert het ontstaan vanddert het ontstaan van

atherosclerose.aatherosclerose.

 Het risico

Door het versnelde proces van athero-

sclerose hebben mensen met 

diabetes een twee- tot drie-

maal verhoogde kans op 

een hart- en/of vaatziekte.2 

Wanneer u lange tijd diabe-

tes hebt en de glucosewaarden 

vaak wisselen en te hoog zijn, 

kunt u last krijgen van: 

  zenuwbeschadiging (diabetische 

neuropathie)

 voetaandoeningen (wonden die 

slecht genezen, diabetische voet)

  nierschade

 oogschade

  hart- en vaataandoeningen

  hersenbeschadiging 

Glucose beheersen; 

wat is uw winst?

Het zo constant mogelijk houden van 

de glucosewaarden geeft de minste 

vaatwandbeschadiging en verlaagt de 

kans op het optreden van bovenstaande 

risico’s.

              
                

Kijk in het Plan van aanpak naar de 

streefwaarden om uw doelen te bepalen! 

Risicofactor!

2. Vasculaire Geneeskunde pagina 143
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Mijn aantekeningen:
      Wist u dat 
u met diabetes uw gezondheids-
problemen kan beperken door:

  Stoppen met roken 
    Meer bewegen  

  Afvallen
   Iedere dag uw 

voedingsadviezen volgen 
     en uw medicijnen innemen

   Regelmatig uw bloeddruk en 
cholesterol laten controleren 

Wil u meer weten over diabetes mes

Diabetesvereniging Nederland - u kunuDiabetesvereniging Nederland u kun

Dit is een brochure met veel informati

Of bel de diabeteslijn, telefoon 033-46Of bel de diabeteslijn telefoon 033 46

Brochure Nederlandse Hartstichting: ‘t

http://www.webshop.hartstichting.nl/pnhttp://www.webshop.hartstichting.nl/p

NHG-patiëntenbrieven over Diabetes mellitus type 2: ‘Behandeling van diabetes’;b vNHG patiëntenbrieven over Diabetes mellitus type 2: ‘Behandeling van diabetes’;

‘Controles bij diabetes’; ‘Diabetes algemeen’; ‘Ontregeling van de bloedsuiker’; ‘Verhoogd e

risico op diabetes’; ‘Voedingsadvies bij diabetes mellitus’ en ‘Voetverzorging bij diabetes’.v e

http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven.htmn bhttp://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k voorlichting/NHGPatientenbrieven.htm

U kunt de bovenstaande brieven vinden onder het kopje: ‘Endocriene klieren’.n

Nederlandse Diabetes Federatie: Zorgstandaard voor goede diabeteszorg (deze zorgstandaard : e

kunt u downloaden via: http://www.diabetesfederatie.nl/zorg/zorgstandaard.htmlw a

Nederlandse Diabetes Federatie telefoonlijn: 033-448 08 45.Nederlandse Diabetes Federatie telefoonlijn: 033 448 08 45.

Diabetes Fonds, hier kunt u de brochures ‘Diabetes voorkómen’ en ‘Gevolgen van Diabetes’bDiabetes Fonds hier kunt u de brochures ‘Diabetes voorkómen’ en ‘Gevolgen van Diabetes’

downloaden: http://www.diabetesfonds.nl/informatiee

Voedingscentrum brochure: ‘Dieetadviezen bij diabetes’. Deze brochure kunt u downloadene hVoedingscentrum brochure: Dieetadviezen bij diabetes . Deze brochure kunt u downloaden

via: http://webshop.voedingscentrum.nl/webshop/artikellijst.aspxn

n 

llitus:

nt hier de ‘Diabetes Zorgwijzer type 2’ downloaden.nt hier de Diabetes Zorgwijzer type 2 downloaden.

e over goede diabeteszorg: http://www.dvn.nl/t

63 05 66.63 05 66

‘Diabetes en hart- en vaatziekten’ (download als folder)t

producten/producten.aspx?CatID=80tproducten/producten.aspx?CatID 80

door:

emen

oe bere
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Na hersen- en/of hartinfarct, 

verhoogde kans op trombose  

Er zijn verschillende afwijkingen in 

het bloedstollingssysteem die een 

verhoogd risico geven op het vormen 

van een bloedpropje (trombus) in de 

bloedvaten. 

Atherosclerose is het proces in de 

vaatwand dat een verhoogde kans geeft 

op het ontstaan van bloedpropjes. 

In meer dan de helft van hart- en vaat-

ziekten is atherosclerose de boosdoener. 

Antistolling: Wat is uw winst?

Stollingsafwijkingen worden behandeld 

met verschillende soorten medicijnen; 

bloedplaatjesremmers en/of bloedver-

dunners. Mensen die een hersen- 

en/of hartinfarct hebben doorgemaakt 

krijgen deze medicijnen om de kans op 

herhaling te verkleinen.

Bent u eenmaal bekend bij uw arts 

met een verhoogde kans op trombose, 

dan blijft u onder controle bij uw arts 

en/of trombosedienst en zijn medicijnen 

essentieel voor het verlagen van uw 

cardiovasculair risico.

 Het risico

Heeft u een vaataan-

doening of al eens een 

hersen- of hartinfarct 

doorgemaakt, dan heeft u 

een grotere kans op een 

herhaling of een andere vaataandoening. 

In feite is het zo dat u een grotere aanleg 

heeft om ergens in de bloedvaten een 

bloedpropje (trombus) te vormen.   

u u 

vaataandoening.avaataandoening. 

n grotere aanleg tn grotere aanleg 

oedvaten een aoedvaten een 

vormen.   mvormen.   

Plaque met vetophoping 
    (cholesterol)

Bloedpropje (trombus)

Risicofactor!
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Wilt u meer weten over antistolling:

Voor mensen die bloedverdunners gebruiken:rVoor mensen die bloedverdunners gebruiken:

Website van de Federatie van Nederlandse trombosediensten met informatie over het gebruike n

van bloedverdunners: van bloedverdunners: http://www.fnt.nl/patienten/veel-gestelde-vragenw ghttp://www fnt nl/patienten/veel gestelde vragen

Trombosestichting Nederland, hier kunt u de brochure ‘informatie voor mensen met trombose’ o

bestellen. Deze kunt u downloaden via:dbestellen. Deze kunt u downloaden via:

http://www.trombosestichting.nl/patientenvoorlichting/bestel-brochure/ u

NHG-patiëntenbrieven: ‘Trombosebeen’s

http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/n b

PBK11a.htmPBK11a.htm

Mijn aantekeningen:

De rode bloedcel maakt het grootste 
deel uit van de cellen in het bloed 
(99%). De andere soorten zijn 

witte bloedcellen en bloed-
plaatjes.

Voor meer ininininininininininninnininininnininininnnininninininninnnninininninnnnforforforfffforforforfforfof rforforforforfofffforforforrfforforforforforfoforfoforforforforfororforrfoofororforforforfoorro mamamatmatmatmatmatmmamatmatmatmatmatmatmatmatmatmatamatatmatmmatmatmatmatmamatmatmatmatatmattmatmatmmattatmatttmatm tm tmaatatieieieieieieieieieieieieieeieeieee:ieieiieieieieeiieieieeieiieiieiiei  wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.hw.hw.hw.hw.hw.hw.hw.hw.hw.hw.hw.hw.hw.hhw.hw.hhw hw.hw hw hhhw hhw.hhw.hw.hw.hw.hw.hw.hw.hw.hw.hhhhw hw.hhww.hw hw.hw.h.hw h.hw.hhartartartartartartaraararartartartrtrtartartartartartrtartartartartartrrtartararartrtrartraraaaaaartrta ttaaaraaa ttaa ttaa tvoovvvvvvvvvv rvaten.nlwwwwwwwwwwwwwwwww 25

kt het grootste tkt het grootste 
n in het bloed etn in het bloed 
soorten zijn nsoorten zijn 

en bloed-oeen bloed

Bloedplaatjes zijn betrokken 
bij de stolling.

De De roderode
deel udeel u
(99%(99%

wiwi
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Stoppen 

met roken: 

wat is uw 

winst?

Nadat u een jaar gestopt bent met 

roken, is uw risico op een hart- of vaat-

ziekte met de helft gedaald. 

Daarna daalt het risico langzaam verder. 

Na 5 tot 10 jaar is uw risico op een 

hart- of vaatziekte hetzelfde als dat van 

mensen die nooit hebben gerookt.

Roken   

Rook bevat allerlei schadelijke stoffen 

zoals teer, nicotine en nog veel meer. 

Roken is ondertussen bewezen slecht 

voor de gezondheid. Het verslechtert 

de longfunctie, verhoogt de hartslag 

en de bloeddruk. Roken verlaagt ook 

het goede HDL-cholesterolgehalte in 

het bloed. Naast een verhoogde kans 

op longkanker is roken een klassieke 

risicofactor voor het optreden van hart- 

en vaatziekten. 

 Het risico

De kans om dood te gaan aan een 

hartaandoening of beroerte is voor 

alle rokers 2 tot 3½ maal groter dan 

voor niet-rokers. 

Voor rokers jonger dan 40 jaar is het de 

belangrijkste factor bij het optreden van 

acute hartziekten.1 Dat is uit onder-

zoek gebleken.

Beïnvloedbare risicofactoren & uw leefstijl

   Roken    Weinig bewegen

   Alcohol     Ongezond eten

   Overgewicht    Stress

    Wist u dat 
als u stopt met roken:

  U beter proeft en ruikt  
  Uw longfunctie verbetert

   De bloedsomloop verbetert en 
       de conditie omhoog gaat
  U er beter uit gaat zien doordat 
de doorbloeding van de 
huid verbetert
  Het hoesten minder wordt

ppenppen

t roken:t roken: 

t is uwt is uw

?

wegenwegen

eteneten

Risicofactor!
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Wilt u meer weten over stoppen met roken:

Over de gevolgen van roken bij hart- en hOver de gevolgen van roken bij hart en

vaatziekten: www.stivoro.nl

Voor rokers die erover denken om te stoppen:m

(brochure STIVORO): ‘Stoppen met roken,m

willen en kunnen’ (download als folder)willen en kunnen (download als folder)

www.stivoro.nl/hulpbijstoppen

informatielijn STIVORO, telefoon 0900 9390

Informatielijn Nederlandse Hartstichting,tInformatielijn Nederlandse Hartstichting,

telefoon 0900-3000 300

maandag tot en met vrijdag vanmaandag tot en met vrijdag van

9.00 tot 13.00 uur

Brochure Nederlandse Hartstichting:nBrochure Nederlandse Hartstichting:

‘Uitdrukkelijk voor rokers’ (download als folder)o

http://www.webshop.hartstichting.nl/nhttp://www webshop hartstichting nl/

producten/producten.aspx?CatID=80&Page=2D

NHG-patiëntenbrieven: NHG patiëntenbrieven:

‘Adviezen en hulpmiddelen’

‘Als u gestopt bent’‘Als u gestopt bent’

‘Overwegen’

‘Voorbereiden’

http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/nhttp://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/

k_voorlichting/NHGPatientenbrieven.htme

U kunt de bovenstaande brieven vinden onder U kunt de bovenstaande brieven vinden onder

het kopje: ‘Psychische problemen’.e

Informatie over stopmethoden (softlaser, sInformatie over stopmethoden (softlaser,

pleisters, acupunctuur, cold turkey, nicotine-e

vervangers) vindt u hier:vervangers) vindt u hier:

www.ikstop.nl

Boek:

‘Stoppen met roken’ geschreven doore

Allen Carr (ISBN 9022513483)  9Allen Carr (ISBN 9022513483)

‘Roken is een fuik waar u,o‘Roken is een fuik waar u

meestal als jongere, nietsver-e

moedend in zwemt. Te laat o

merk je dat je niet meer terugemerk je dat je niet meer terug

kunt. Allen Carr laat zien hoe 

die fuik in elkaar zit, zodat je edie fuik in elkaar zit zodat je

er moeiteloos weer uit kunt 

zwemmen.’w

Boek:Boek:

‘Nederland stopt! met roken’, 

geschreven door Pauline Dekker en WandaP

de Kanter, allebei longarts in het Rode Kruis de Kanter, allebei longarts in het Rode Kruis

Ziekenhuis in Beverwijk Z

(ISBN 9072219325) ((ISBN 9072219325)

Iedereen kan stoppen met

roken! In dit boek leggen derroken! In dit boek leggen de

longartsen Pauline Dekkerl

en Wanda de Kanter uit een Wanda de Kanter uit

hoe. Belangrijk is dat u ge-h

motiveerd bent en de juiste 

methode toepast. methode toepast.

Die is voor iedereen anders.e

‘Nederland stopt! Met roken’ is een eye-ope-‘Nederland stopt! Met roken’ is een eye ope

ner. De mythe van de verslaving, de tactieken  

van de tabaksindustrie, de gezondheidsvoor-u

delen voor wie stopt, de bedreigingen voor odelen voor wie stopt, de bedreigingen voor

wie doorrookt - alle facetten van het rokenl

worden belicht. worden belicht http://nederlandstopt.nuhttp://nederlandstopt nu

matie: www.hartvoorvaten.nlw 27

Mijn aantekeningen:

Z

1. Vasculaire Geneeskunde pagina 27
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  Wanneer beweegt 
      u voldoende? 
De Nederlandse Norm 

Gezond Bewegen luidt:
  
‘Een half uur matig intensieve 
lichamelijke activiteit, minstens 
vijf, maar het liefst alle dagen 

van de week’, zoals:

- Tuinieren
- Fietsen
- Wandelen
- De trap nemen

Te weinig lichaamsbeweging  

Te weinig beweging verhoogt de kans 

op hart- en vaatziekten. 

Toch beweegt ongeveer 40% van 

de Nederlanders te weinig. 

 Het risico

De mate waarin gebrek aan lichaamsbe-

weging de kans op hart- en vaatziekten 

verhoogt, is vergelijkbaar met de risico-

factoren hypertensie en een 

verhoogd cholesterol.3

Meer bewegen: 

wat is uw winst?

Regelmatige lichaamsbeweging verlaagt 

de kans op hart- en vaatziekten. Boven-

dien heeft lichaamsbeweging een goede 

invloed op verschillende risicofactoren 

voor hart- en vaatziekten. Bijvoorbeeld 

op een verhoogde bloeddruk, een ver-

hoogd cholesterolgehalte, overgewicht 

en rookgedrag.

  Wanneer 
      u voldo
De Nederlan

Gezond B

‘Een half
lichamelij
vijf, ma

van d

-
-
-
-

pertensie en eenpertensie en een

holesterol.holesterol.3

60 minuten wandelen 
  (6 km/h) = 400 
calorieën

30 minuten hardlopen 
   (10 km/h) = 400 calorieën

Risicofactor!

3. Vasculaire Geneeskunde pagina 28

Gaat u een andere vorm van bewegen starten of uw beweging intensiveren? 
Raadpleeg eerst uw arts of fysiotherapeut of u begeleiding nodig heeft.

eren
en

delen
rap nemen
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Wilt u meer weten over lichaamsbeweging:m

Informatieve site voor het belang van bewegen. aInformatieve site voor het belang van bewegena eInformatieve site voor het belang van bewegen

www.30minutenbewegen.nl0

Nederlands Instituut Sport en Bewegen: NISB is het Nederlandsa

kennis- en innovatie-instituut dat aanzet tot sport en bewegen om -kennis en innovatie instituut dat aanzet tot sport en bewegen omokennis en innovatie instituut dat aanzet tot sport en bewegen om

participatie en leefbaarheid.p www.NISB.nl

Boek:Boek:

‘Fitness voor Dummies’, geschreven door Suzanne Schlosberg & L. Neporente

(ISBN 9043008915) 

j g j g g gZie je door alle tegenstrijdige informatie over voeding en training door de bomen het boso oZie je door alle tegenstrijdige informatie over voeding en training door de bomen het bos 

ook niet meer? Grijp dan je kans met deze praktische, bijzonder informatieve en volledig o

bijgewerkte fitnessgids, die de deur opent naar een nieuw lijf en een nieuw leven! e nbijgewerkte fitnessgids die de deur opent naar een nieuw lijf en een nieuw leven!e nbijgewerkte fitnessgids die de deur opent naar een nieuw lijf en een nieuw leven!

Mijn aantekeningen:

30 minuten fietsen = 320 calorieën
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Alcohol

Alcohol drinken we omdat we het lek-

ker vinden. En net als roken en eten, 

raken we gewend aan die gewoonte en 

kan er sprake zijn van een verslaving. 

Het is aangetoond dat het drinken van 

meer dan twee glazen alcohol per dag, 

over een langere periode, slecht voor de 

gezondheid is.*

 

 Het risico

Teveel alcohol drinken verhoogt de 

bloeddruk, het gehalte van triglyceriden 

in het bloed4 en de kans op hart- en 

vaatziekten. Bovendien is de kans op on-

gelukken, leverbeschadiging, slokdarm-, 

en mogelijk ook borst- en darmkanker 

hoger. Het drinken van alcohol kan 

leiden tot verslaving.

Minder alcohol gebruiken:

wat is uw winst?

Het drinken van slechts één of twee 

glazen alcohol per dag verlaagt de kans 

op hart- en vaatziekten. Dit komt omdat 

bij matig alcoholgebruik het HDL, het 

goede cholesterol, stijgt. Daarnaast 

neemt de neiging van het bloed om 

bloedpropjes te vormen juist af.f.f.

verslaving.g.leiden tot vlleiden tot vverslavingverslaving

  Wist u dat ..
  Een aangeschoten, dronken gevoel 
wordt veroorzaakt doordat alcohol 
uw kleine hersenen verdooft. 
   Bij regelmatig en grote hoeveel-
heden alcoholgebruik uw hersenen 
onherstelbaar beschadigen.
  Alcohol vooral een bron van ‘loze 
calorieën’ is. Dit betekent dat het 
geen enkele voedingswaarde bezit.

Risicofactor!

4. Vasculaire Geneeskunde pagina 87

*Zie ook de Risicofactor: Alcohol in Mijn plan van aanpak.
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Wilt u meer weten over de invloed vano

alcohol op uw lichaam: 

NHG-patiëntenbrieven:

‘Alcoholdagboek’‘Alcoholdagboek’

‘Minderen’

‘Minderen of stoppen?’

‘Stoppen’Stoppen

‘Verandering overwegen’

‘Volhouden’‘Volhouden’

http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/n

k_voorlichting/NHGPatientenbrieven.htme

U kunt de bovenstaande brieven vinden onder U kunt de bovenstaande brieven vinden onder

het kopje: ‘Psychische problemen’.e

De Alcohol Infolijn van het Trimbos-instituut o

geeft betrouwbare informatie over alcohol ene

alcoholgebruik. Voor uzelf of omdat u zich dalcoholgebruik. Voor uzelf of omdat u zich

zorgen maakt over iemand anders.r

Alcohol Infolijn: 0900-500 20 21Alcohol Infolijn: 0900 500 20 21

Alcoholvraagbaak met artikelen overo

verschillende thema’s en drinkadviezen:dverschillende thema s en drinkadviezen:

www.alcoholinfo.nl

Test uw alcoholgebruik: Test uw alcoholgebruik: www.drinktest.nlwww.drinktest.nl

Website met feiten, tips en informatie over nWebsite met feiten tips en informatie over

alcohol en drinken: n www.alcoholdebaas.nl

Alcohol onder Controle is een goede hulp om n

eens bij uw drankgebruik stil te staan.g

U kunt hier terecht als u wilt voorkomen dat tU kunt hier terecht als u wilt voorkomen dat

uw drankgebruik uit de hand loopt.u

www.alcoholondercontrole.nlrwww alcoholondercontrole nl

Boek:

‘Stoppen met alcohol’ geschreven door oStoppen met alcohol geschreven door

Allen Carr (ISBN 9022547604)9

Een nieuwe methode om van eene

oud probleem af te komen, van der

auteur die miljoenen mensen van rauteur die miljoenen mensen van

het roken afhielp.k

Mijn aantekeningen:

i jjjjn dddddddddd dddddddddddddoeleoeleoeoooooeoooeleoooeleoooeleeleoo nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn vvvvvvvvvvavvv
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Ongezond eten  

Ongezond eten is een bekende risico-

factor, maar dat gezond eten een goede 

invloed heeft op veel verschillende 

risicofactoren voor hart- en vaatziekten 

is vaak niet bekend. Gezonder eten 

klinkt makkelijk, echter we ontwikke-

len eetgewoonten, we eten zonder na 

te denken en we weten vaak niet wat 

gezond of ongezond eten is.

Kennis over gezond eten is dus 

de eerste stap.  

 Het risico

Vetten in voeding bepalen voor een 

gedeelte het cholesterolgehalte en 

beïnvloeden daarmee de kans op hart- 

en vaatziekten. Verzadigde vetten 

verhogen het cholesterolgehalte (LDL), 

terwijl enkelvoudige en meervoudige 

onverzadigde vetten het LDL verlagen 

en daarnaast het HDL laten stijgen.1 

Daarnaast heeft hoeveel u eet en 

wat u eet, invloed op uw gewicht. Maar 

ook op uw bloeddruk, stollingsfactoren 

en het glucosegehalte (suikergehalte) in 

uw bloed. 

Gezonder eten: wat is uw 

winst?

Onderzoek wijst uit dat mensen die 150 

gram groente en 2 stuks fruit per dag 

eten, minder kans hebben op hart- en 

vaatziekten en op andere ziekten, zoals 

kanker. Het beperken van verzadigde 

vetten, zout en de hoeveelheid eten 

heeft dus een positieve invloed op uw 

totale cardiovasculaire risico.   

            Wist u dat ...
  Regelmatig eten van vis uw 
leven verlengt3

  U minder kans heeft op hart- 
en vaatziekten als u dagelijks 150 
gram groente en 2 stuks fruit eet
  Een croissantje evenveel calorieën 

bevat als 4 bruine 
boterhammen

pp

an aanpakakaakakakakkakkkakakaakkakaakakakaaaakakkakaaakkkkkakaaaakkkkkakaaaakkkkkkkkkkkaaakkkkkakkkkkaaakkkkkkkkaakkkkkakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk risirisirisrisrisirisirisisirisirisiisirisirisirisiisirisirisirisisrisrissirisisisiisrisiiisirisirisiisiisrissirisrisrisisirrisssrisrisirisrrrisirisrisrrriisirrrrrisiri iirrrrrrrrrrrrissrrrrr iiiir sicofaccofccococcofaccocccocofcofaocofacofcofcofcoffcofacofaofacofofacofaofaofaofacofacofaaccococcofcofofcofacofccofao aofaaacofofaacoocoo aoofao aaaacccococo aaaacco aaaccofcofaaaaccoocooffaaac aac aaao aaaacofaaaac aaco aacccctccttcttttctorcccctttttttcccttcttttctcccttccccccccccccccccccccccccccccccccc en

d t G

Risicofactor!

1. Vasculaire Geneeskunde pagina 27
3. Vasculaire Geneeskunde pagina 28

ar ar 

n n 

n n 

Een croissantje evenveel calorieën
bevat als 4 bruine 

boterhammen

1. Vasculaire Geneeskunde pagina 27u
3. Vasculaire Geneeskunde pagina 28u3. Vasculaire Geneeskunde pagina 28

09169-MIC - CVRM-kompas_DEF.indd   3209169-MIC - CVRM-kompas_DEF.indd   32 11-12-2009   13:48:3511-12-2009   13:48:35



doelen hoe bereik ik mijn doelen valkuilen en resultaten

Voor meer informatie: www.hartvoorvaten.nl 33

Wilt u meer weten over gezond eten:d

Brochures Nederlandse Hartstichting:hBrochures Nederlandse Hartstichting:

‘Eten naar hartenlust’ (download als

folder)folder)

http://www.webshop.hartstichting.nl/producten/n

producten.aspx?CatID=80

‘Kritisch kiezen en kopen’ (download als folder)

http://www.webshop.hartstichting.nl/producten/nhttp://www webshop hartstichting nl/producten/

producten.aspx?CatID=80&Page=2e

Informatie Voedingscentrum:Informatie Voedingscentrum:

telefoon: 070-306 88 88

www.voedingscentrum.nlwww voedingscentrum nl

Voedingsdagboek:

www.dieetinzicht.nlwww.dieetinzicht.nl

Boek:

‘The Truth About Food’ is het groot ‘The Truth About Food’ is het groot

onderzoek in zijn soort. Voor het ee 

worden alle mythes rond voeding in

laboratorium en de praktijk getest odlaboratorium en de praktijk getest o

te tonen welke waar zijn en welke vea

selssels (aanrader!)(aanrader!)

Mijn aantekeningen:

Voor meer innnnforffforforformatmatieie:ie:ie: www.hartvoorvaten.nlw 33
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een enn en res res ltultaten

steste

rst

 het

m aanm aan

erzin-

dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoooooooeoeoeooeooeoeoeoeoeeleelleleeleeleeleeleeleleeleeeleeleooooooeoelleleeleeleeleeleeleeleooooeeleellleleeleeleeleleooeeeelleleleleeleleoooeeeeleeeleeeleooooeoeeleeeleeeoooeeeeeeleeeeeoooee eleeeoooeeleeeleleeooo leeeleeeeo leeeeoe eeeeeeoeeeeleeeeeeeeoe eeeee eeoee eeo eeeeoo eeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn valkalkvalkalkvalkvalkvalkvalkvalkvalkvalkvalvalkaavalkalkalkvalkvalkvalkvalkvalkvalkalklkalkvalkvalkvalkvalkvalkvalkvalalklkkvalkvalkvalkvalkvalkvalkalkalkalvalkalkkvalkalkkalkvavaalkavaallkvalkvvalkaalklalkvalkkvalkaaalkvalvvaaalalkkvalkkkvalvala kkkkkkkv llkkkkklkvalkvvalkvalkalklkvalkalkvvalkallkvalkallaalkalklalkkklkvvalkkkkuuuuuu luiuiuiuiuilli lui leuiuuuuiuiuiluiluiiiuillui luuiiuiiiuii lluuuiu lllluuii leuuii lleuuii lleuuiu li luuiuuuiuu lluuuiiuuu lluuuiiuiuilllluuuu lluuu euuuilluuuu luuuuuVerzadigd vet, fout

Verzadigd vet is ongezond 

omdat dit het cholesterolgehalte 

in het bloed verhoogt. 

Een hoog cholesterolgehalte vergroot 

de kans op hart- en vaatziekten. 

Verzadigd vet is o.a. te vinden in 

vet vlees, volle melkproducten, 

roomboter, harde margarine in een 

wikkel, kaas, koek, roomijs, chocolade 

en snacks.

Onverzadigd vet, goed

Onverzadigde vetten worden gezien 

als de gezonde vetten. 

Onverzadigd vet is gezond omdat dit 

het cholesterolgehalte in het bloed 

kan verlagen. Een laag cholesterol-

gehalte verlaagt de kans op hart- en 

vaatziekten. 

Onverzadigd vet is o.a. te vinden 

in olijfolie, noten, lijnzaden, 

avocado’s en pinda’s. 

Mijn aantekeningMijn aantekening
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Overgewicht

(1) BMI

Richtlijn voor een gezond gewicht kan uitgedrukt worden in de Body Mass Index 

(BMI). De waarden die u nodig heeft om uw BMI uit te rekenen zijn:

1) Uw gewicht in kilogrammen

2) Uw lengte in meters

Bijvoorbeeld:

U bent 1,57 meter en 65 kilo zwaar. 
Uw BMI is: 65 gedeeld door (1,57 x 1,57) = 26

BMI Classificering Risico

Tussen 20 en 24,99 Normaal gewicht Zeer laag tot laag

Tussen 25 en 29,99 Overgewicht Laag

Tussen 30 en 34,99 Obesitas klasse 1 Middelmatig

Tussen 35 en 39,99 Obesitas klasse 2 Hoog

Risicofactor!

BMI = 
       gewicht 

            (lengte x lengte)

w BMI uit te rekenen zijn:w BMI uit te rekenen zijn:

..
1 57) 26

BMI = BMI =
       gewicht ht

            (lengte x lengte)l( g g )
BMI  
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(2) Middelomtrek

De middelomtrek is een andere belangrijke maat. Hoe dikker iemands buik, hoe 

groter de kans op hart- en vaatziekten en op diabetes. Bij personen met hetzelfde 

BMI kan de hoeveelheid vet in de buikholte erg verschillen. Daarmee verschillen 

dus ook de risico’s voor de gezondheid. De middelomtrek is een maat voor de 

hoeveelheid vet in de buikholte. 

De meting gebeurt met een lintmeter en op het einde van een normale uitademing. 

Onderstaande indeling geldt voor volwassenen van 18 tot ongeveer 60 jaar.

Middelomtrek vrouwen Middelomtrek mannen Risico

Minder dan 80 cm Minder dan 94 cm Geen verhoogd risico

Tussen 80 en 88 cm Tussen 94 en 102 cm Licht verhoogd risico

88 cm en hoger 102 cm en hoger Verhoogd risico88 cm en hoger 102 cm en hoger Verhoogd risico
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Afvallen: wat is uw winst?

Het doel is een blijvend gewichts-

verlies en niet in het zogenaamde 

jo-jo patroon te komen. 

-  Het is aangetoond dat een blijvend 

gewichtsverlies van 10-15% van het 

uitgangsgewicht een positief effect 

heeft op het cardiovasculaire risico5

-  Daarnaast kan strikte caloriebeperking 

de kans op het ontstaan van diabetes 

type 2 verhinderen of vertragen6

 Het risico

Overgewicht geeft een grotere kans op 

het ontwikkelen van diabetes, verhoogd 

cholesterol en verhoogde bloeddruk.5

En daarmee ook een hoger risico op het 

krijgen van hart- en vaatziekten dan 

mensen met een normaal gewicht. 

Niet alleen dikker zijn, maar ook dikker 

worden, zorgt voor een grotere kans op 

hart- en vaatziekten. 

  
      Wist u dat...

  30 minuten bewegen per dag uw 
stofwisseling met 10% verhoogt
  Wellicht ten overvloede, maar 
   afvallen, het juiste eten in 
combinatie met voldoende bewegen, 
vraagt kennis en veel discipline
   en doorzettingsvermogen. 
  Uw arts u hiermee verder 
       kan helpen

i

s op s op 

oogdoogd

k.k.5

p hetp het 

n n 

ikkkerikker 

ns op ns op 

       kan helpen

5. Vasculaire Geneeskunde pagina 158
6. Vasculaire Geneeskunde pagina 157
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Wilt u meer weten over afvallen en op gewicht blijven:n

Het Kenniscentrum Overgewicht is in 2002 opgericht met subsidie van het ministerie van VWSvHet Kenniscentrum Overgewicht is in 2002 opgericht met subsidie van het ministerie van VWS

om de kennis over de etiologie, preventie, behandelingsmogelijkheden en gevolgen van over-p d

gewicht en obesitas te vergroten. Het Kenniscentrum Overgewicht beschikt over uitgebreiden bgewicht en obesitas te vergroten Het Kenniscentrum Overgewicht beschikt over uitgebreide

expertise en kennis. www.overgewicht.orge

NHG-patiëntenbrief: Adviezen bij overgewichtjNHG patiëntenbrief: Adviezen bij overgewicht

http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven.htmn b

U kunt de bovenstaande brief vinden onder het kopje: ‘Endocriene klieren’.n kU kunt de bovenstaande brief vinden onder het kopje: ‘Endocriene klieren’

Nederlandse Hartstichting: brochure: ‘Over Gewicht’ (download als folder)h f

http://www.webshop.hartstichting.nl/producten/producten.aspx?CatID=80&Page=2n thttp://www.webshop.hartstichting.nl/producten/producten.aspx?CatID 80&Page 2

Nederlandse Hartstichting: BMI online berekenenn k

http://www.hartstichting.nl/gezond_leven/bmi_weten/w m

Nederlandse Hartstichting: caloriewijzer: w

http://www.hartstichting.nl/gezond_leven/caloriewijzer/_

Meer informatie kunt ook vinden op:Meer informatie kunt ook vinden op:

www.voedingscentrum.nl

www.dieetinzicht.nlwww dieetinzicht nl

Mijn aantekeningen:
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Stress

De term ‘stress’ is een verzamelnaam 

voor veel verschillende reacties op in-

vloeden van buitenaf. Zo kunnen werk-

druk, fi nanciële problemen, moeilijke 

omstandigheden binnen de familie, of 

ingrijpende levensgebeurtenissen leiden 

tot angstige of depressieve gevoelens, 

vermoeidheidsklachten en burn-out.

Een hart- of herseninfarct krijgen is 

ook een ingrijpende verandering in uw 

leven die gepaard kan gaan met stress, 

angst en depressieve gevoelens. 

 Het risico

Chronische stress geeft een ver-

hoogd risico op hart- en vaatziekten. 

Daarnaast hebben mensen die 

depressief zijn na een hartinfarct 

een grotere kans om opnieuw 

een hartinfarct te krijgen 

dan mensen zonder 

depressie. 

Stress verminderen:

wat is uw winst?

Het herkennen en erkennen van gevoe-

lens van stress, angst en depressie is de 

eerste stap. Bijna iedereen komt in zijn 

leven een keer in zo’n situatie terecht. 

Is dit voor u de eerste keer; vraag uw 

arts om advies. Er is gelukkig veel meer 

kennis en professionele hulp beschik-

baar dan u denkt.

38 di l i i i

Risicofactor!
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        Wist u dat...
  Sporten helpt om stresshormonen 
kwijt te raken
  Werk als je werkt, ontspan als je 
ontspant
  Regelmatige yogabeoefening u kan
helpen stress te verminderen

Wilt u meer weten over stress verminderen:v

informatie over psychische problemen (oorzaken, gevolgen en behandelingen):linformatie over psychische problemen (oorzaken, gevolgen en behandelingen):

www.fondspsychischegezondheid.nl i hier vindt u o.a. ontspanningsoefeningen.o

Boeken:

Titel: ‘Druk, druk, druk...’u

geschreven door Carry Petri en Jolanda Bouwman (ISBN 9789070512705). Ngeschreven door Carry Petri en Jolanda Bouwman (ISBN 9789070512705)

Dit boekje helpt u om uzelf minder gespannen te voelen.m n

Het geeft ook aanwijzingen om onnodige stress in de toekomst te voorkomen.j o

Titel: ‘Handboek meditatief ontspannen’e

Effectief programma voor het bestrijden van pijn en stress, geschreven door a eEffectief programma voor het bestrijden van pijn en stress, geschreven door

John Kabat-Zinn (ISBN 9789023010449).S

Titel: ‘De 7 spirituele wetten van yoga’e

geschreven door Deepak Chopra (ISBN 9789069636450)e 0geschreven door Deepak Chopra (ISBN 9789069636450)

Yoga is meer dan een beproefde methode om stijfheid of stress te lijf te gaan. e o

Dat yoga ook een spirituele kant heeft wordt vaak genegeerd.p

In ‘De 7 spirituele wetten van yoga’ laten Deepak Chopra en David Simon zien hoew pIn De 7 spirituele wetten van yoga laten Deepak Chopra en David Simon zien hoe

je die spirituele dimensie kunt ontdekken en integreren in je leven wanneer je dee

principes uit De zeven wetten van succes als richtsnoer neemt.vprincipes uit De zeven wetten van succes als richtsnoer neemt
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doelen hoe bereik ik mijn doelen valkuilen en resultaten
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