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Laat uw hart spreken, doe een gift aan de Liga.
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De Belgische Cardiologische Liga krijgt geen toelage van de overheid.
Wij doen een beroep op uw vrijgevigheid om ons te helpen onze missie van preventie
en het strijden tegen één van de belangrijkste doodsoorzaken in België voort te zetten:
hart- en vaatziekten.
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De giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 €.
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MINDER HARTINFARCTEN GEDURENDE
DE CORONA-PERIODE? NEEN!
WAAROM HARTKWALEN EN CARDIOVASCULAIRE BEHANDELINGEN NIET UIT
HET OOG VERLOREN MOGEN WORDEN TIJDENS DE CORONAPERIODE.
PROF. EM. JEAN-LUC VANDENBOSSCHE

Tijdens de gezondheidscrisis die sinds begin 2020 West-Europa, en bij
uitbreiding de Verenigde Staten en Zuid-Amerika teistert, werd er naast
de crisis zelf een tweede onverwacht fenomeen waargenomen: een
vermindering in het aantal hartaanvallen van meer dan 30%!
Zou dit kunnen betekenen dat de virale pandemie een positief
beschermend effect heeft op het menselijk hart?
Het was bekend dat virale ziektes het hart kunnen bereiken en soms
zeer ernstige schade aan het myocardium en het hartzakje kunnen
veroorzaken, hetzij door een direct effect, hetzij door het bevorderen
van coronaire ongevallen door plotselinge vasculaire ontstekingen.
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Het was dan ook onbegrijpelijk dat het aantal hartaanvallen daalde;
temeer daar de stress en de angst die de pandemie met zich meebrengt,
waarbij het aantal doden exponentieel toeneemt, een andere factor is
die tot hartinfarcten kan leiden.
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WEEK VAN HET HART
"LAST VAN KORTADEMIGHEID?"

Als verklaring voor de vermindering in hartaanvallen haalde men
redenen aan zoals de verminderde professionele onrust door de
quarantainemaatregelen, en het minder frequent intensief sporten
door het sluiten van de sportscholen. Er werd ook gedacht aan het
positieve effect van een verminderd aantal auto’s in het verkeer, vooral
in stedelijke omgevingen. Dit is een vermindering die zeker plaatsvond.
Door deze vermindering in het aantal auto’s, ging ook het aantal giftige
micropartikels in de stadslucht naar beneden. Deze micropartikels
kunnen zich na inademen een weg banen via de longblaasjes naar het
bloed, waarna ze giftige reacties kunnen veroorzaken in de slagaders.
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Verschillende onderzoeken bevestigden echter snel
wat men al vermoedde: de verminderde toestroom
van patiënten hartaanvallen in de ziekenhuizen, is
te verklaren door het feit dat het volk weerhoudend
was om zich naar de spoeddiensten te begeven
of om een MUG te bellen, uit schrik om besmet te
geraken met het virus. Andere patiënten met minder
acute hartklachten waren ook bang om onnodig
de spoeddiensten te verstoren, door het feit dat
we allemaal foto’s te zien kregen van overweldigde
en uitgeputte spoedafdelingen. Vooral de meer
risicovolle, sociaal minder bevoorrechte en slecht
geïnformeerde patiënten bleken gevoelig aan deze
informatie. In de Verenigde Staten bleek dat onder
de Afro-Amerikaanse en Spaanse bevolkingsgroepen
tot 55% bang was om naar het ziekenhuis te gaan, en
tot 40% bereid was om thuis te blijven in het geval dat
een hartaanval of een beroerte zich zou voordoen.

spoeddiensten, maar dat er meer mensen thuis zijn
gestorven aan de gevolgen van een hartaanval door
het te laat toedienen van eerste zorgen.
Als we weten dat de prognose van een patiënt
getroffen door een hartaanval, die tijdig in het
ziekenhuis aankomt en snel behandeld wordt met
de moderne middelen, die in België algemeen
beschikbaar zijn, uitstekend is, namelijk meer dan 30
dagen in 90% van de gevallen, terwijl de algemene
overlevingskans
bij
hartinfarcten,
inbegrepen
patiënten die geen tijd hadden om in het ziekenhuis te
geraken, slechts 50-60% bedraagt, en dat reanimatie
slechts in 20% van de gevallen een redding kan
bieden na een hartstilstand, is het gemakkelijk om in
te zien dat het vitaal is om zo snel als mogelijk in te
grijpen indien een hartinfarct vermoed wordt.
Om een cardiovasculair accident te vermijden, is het
dus essentieel om waakzaam te zijn en te reageren
op waarschuwende symptomen, maar ook en vooral
om de huidige cardiovasculaire behandelingen
voorzichtig voort te zetten: deze blijven de beste
bescherming bieden.

Er werden verschillende enquêtes uitgevoerd om deze
cijfers en vermoedens te bevestigen, waaronder één
in de regio Parijs. Dit onderzoek ging de frequentie
van het aantal interventies voor hartstilstanden
uitgevoerd buiten het ziekenhuis na. De conclusie
was dat er tijdens de piek van de epidemie, zijnde de
periode van 16 maart tot 26 april, een verdubbeling
was in dit aantal interventies, waarvan het merendeel
bij de patiënt thuis uitgevoerd werd. De eerste
zorgen werden ook minder toegediend door
aanwezige familieleden of getuigen, vaak uit angst
voor besmetting door aanraking met het slachtoffer.

Tot nu toe is niet bevestigd dat een van
de
cardiovasculaire
geneesmiddelen
(antihypertensivum,
cholesterolverlagend,
antiaggregerend en antistollingsmiddel) effecten kan
hebben die besmetting door het virus in de hand
werken. Elke voortijdige onderbreking van deze
behandelingen moet absoluut worden vermeden
zonder het advies van de behandelende arts of de
cardioloog.

De realiteit is dat er minder mensen met symptomen
van een hartaanval zich zijn komen aanbieden op de

cv risicofactor

CARDIOVASCULAIRE
RISICOFACTOREN IN TIJDEN VAN HET
CORONAVIRUS
PROF. EM. CHRISTIAN BROHET
Niet eender welk coronavirus!

met veel patiënten die asymptomatisch zijn of niet
ernstig ziek worden. Al snel bleek echter dat de ziekte

De huidige pandemie van virale infecties die bekend
is onder de naam "Covid-19" heeft een aantal
onzekerheden met zich meegebracht die geleidelijk
aan worden verholpen. We hebben een betere kennis
van de specifieke kenmerken van deze infectie,
waaronder de rol van cardiovasculaire risicofactoren
als een verzwarende en dodelijke component.

evolutie bij een minderheid van de patiënten een
pak ernstiger was: voornamelijk longaandoeningen
(atypische longontsteking) met de behoefte aan
oxygenatie en beademing op intensive care, waarbij
het sterftecijfer zeer hoog was. Maar het meest
verbazingwekkende was de onverwachte evolutie
naar een extreme ontstekingsreactie (cytokinische

Dit nieuwe type coronavirus werd in eerste instantie
beschouwd als zeer besmettelijk, maar relatief
goedaardig (een "griepje" volgens sommigen...)

storm) gepaard met het falen van verschillende
organen.
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Cardiovasculaire en stollingsstoornissen kwamen
op de voorgrond: arteriële en veneuze embolieën
(longembolieën en beroerte), acuut coronair
syndroom (infarct), inflammatoire hartspierziekte
(myocarditis), hartritmestoornissen met risico op een
hartstilstand (soms begunstigd door een voortijdige
hydroxychloroquine behandeling zonder adequate
elektrocardiografische controle).
Een ander kenmerk van deze epidemie is de zeer
ongelijke wijze waarop landen zijn getroffen. Zo zijn
er in België tot nu toe 9774 sterfgevallen geweest voor
62058 bevestigde gevallen, d.w.z. een sterftecijfer
van 15,7%, terwijl het wereldgemiddelde 3,4% zou
bedragen. In verhouding tot de bevolking zijn er in
België 850 doden per miljoen inwoners, terwijl er in
Duitsland slechts 108 doden per miljoen inwoners
zijn gevallen. In een poging om deze verschillen te
verklaren zijn verschillende verklaringen naar voren
gebracht: betrouwbaarheid van de statistieken en
de manier waarop sterfgevallen worden geteld, de
voorbereidheid in het hoofd bieden aan een pandemie,
leeftijdskenmerken en genetische verschillen tussen
populaties, vroegtijdige middelen voor screening en
inperking, efficiëntie van ziekenhuisinfrastructuur en
reanimatiediensten, etc. Ook wordt gedacht dat er
verschillen in risicofactoren en hart- en vaatziekten
kunnen meespelen.
Pas op voor cardiovasculaire risicofactoren!
Het belang van de verzwarende factoren werd snel
ingezien. In de eerste plaats de leeftijd: de ziekteen sterftecijfers zijn aanzienlijk hoger onder de
ouderen, vooral onder de 65-plussers, en nog meer
onder de tachtigers. Ten tweede wordt de ernst van
de ziekte verhoogd bij mensen met cardiovasculaire
risicofactoren en co-morbiditeiten. Deze omvatten:
hypertensie (hypertensie), diabetes, reeds bestaande
hart- en vaatziekten (CVD), zwaarlijvigheid en
roken. In een Chinese patiënten serie van 1.100
gehospitaliseerde patiënten had 15% van de patiënten
een hoge bloeddruk, 20% had diabetes en 15% had
CVD. In Amerikaanse woonzorgcentra leed er 67%
van de gevallen aan hypertensie, 31% aan diabetes,
60% aan CVD en 40% aan nierziekte. In België is CVD
in meer dan de helft van de gevallen aanwezig in
SRM's en intensive care-afdelingen en heeft 30% van
de patiënten minstens twee co-morbiditeiten.
Dit is de meest volledige statistiek uit een
internationale ISARIC database. Op 8 juni 2020,
gebaseerd op 42656 bevestigde gevallen van
Covid-19 die gedurende minstens 14 dagen gevolgd
werden, telde men (op orde van dalende frequentie):
45% arteriële hypertensie, 29% chronische CVD, 17%
diabetes, 16% chronische longziekte, 16% chronische
nierziekte, 11% zwaarlijvigheid.
De factor "tabak" verdient een speciale vermelding.
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Een onverwachte constatering was dat rokers minder
vaak in het ziekenhuis bleken te zijn opgenomen
voor een Covid-19 infectie. Een Frans onderzoek
rapporteerde dat in 343 gehospitaliseerde patiënten
"slechts" 4,4% rokers waren. In 139 patiënten die
thuis werden behandeld, was "slechts" 5,3% roker.
De vraag werd gesteld of nicotine (via nicotinezuur?)
bescherming kan bieden tegen infectie. Twijfel
kwam voort uit het gebrek aan bevestiging van deze
resultaten en de mogelijke belangenverstrengeling
van de hoofdauteur van de studie! Het standpunt van
de officiële autoriteiten, waaronder de WHO, is dat
roken de ernst van de symptomen en het risico op
overlijden bij besmette patiënten eerder vergroot. Dit
is niet verwonderlijk als men de schadelijke effecten
van roken kent, die letsels van het longsysteem en
een afname van de longschade veroorzaken.
Hartpatiënten: zorg goed voor jezelf!
Personen met een hoog cardiovasculair risico en
hartpatiënten moeten daarom bijzonder waakzaam
zijn bij het toepassen van preventieve maatregelen
om besmetting te voorkomen.
Bij hypertensieve patiënten die besmet werden met
Covid-19, is de vraag gesteld of de behandeling met
geneesmiddelen die interfereren met het angiotensine
II-systeem moet worden voortgezet of stopgezet.
Dit komt omdat het virus via de angiotensine IIreceptorroute in de cellen terechtkomt. Al snel werd
duidelijk dat het voordeliger is om de behandeling
voort te zetten en dit advies werd vanaf het begin
van de epidemie toegepast.
Een andere reden tot zorg is het lage aantal infarcten
en beroertes die tijdens de lockdown in het ziekenhuis
werden opgenomen. Veel patiënten zijn mogelijks te
bang geweest om naar het ziekenhuis te gaan uit
angst voor besmetting, vooral omdat veel geplande
maar niet urgente bezoeken werden uitgesteld. Het is
belangrijk om de absolute noodzaak te benadrukken
om bij een vermoedelijk infarct of beroerte zo snel
mogelijk de hulpdiensten te bellen, zonder bang
te moeten zijn voor een ziekenhuisopname omdat
alle nodige maatregelen sinds het begin genomen
worden om de circuits van Covid-19 en niet-Covid-19
van elkaar te scheiden!
Conclusie: laten we voorzichtig blijven!
De pandemie is nog niet voorbij...In afwachting van
een effectief vaccin en antivirale geneesmiddelen
is het belangrijk om preventieve maatregelen te
blijven handhaven, die des te belangrijker zijn voor
risicogroepen, ouderen, mensen met cardiovasculaire
risicofactoren en diverse co-morbiditeiten. Dit zijn
dezelfde categorieën die voorrang moeten krijgen bij
de toegang tot het vaccin wanneer het beschikbaar
komt.

echo's van de Liga

WEEK VAN HET HART:
"LAST VAN KORTADEMIGHEID?"
De 41e editie van de Week van het Hart vond plaats
tussen 21 en 27 september 2020
De Belgische Cardiologische Liga wil het grote
publiek te waarschuwen voor hart- en vaatziekten en
de risicofactoren.
Focus dit jaar ligt op kortademigheid als een van
de belangrijkste symptomen van hartfalen met de
‘Last van Kortademigheid?’-campagne.
Met de nieuwe campagne met als slogan 'Last
van Kortademigheid? U verjaardag is de perfecte
gelegenheid om de eerste symptomen van hartfalen
op te sporen’, wil de Belgische Cardiologische Liga
de aandacht vestigen op kortademigheid, een van
de meest zichtbare symptomen van hartfalen. Naar
schatting 2% van de volwassen Belgen lijdt aan
hartfalen.

HEARTDAY CANDLES : Kaarsen om hartfalen op te
sporen

Hoe kan u hart- en vaatziekten bestrijden en de
eerste tekenen van hartfalen opsporen?
Dankzij de Heartday Candles van de Belgische Cardiologische Liga!
Verjaardag... Blazen... U ziet waar we naartoe gaan,
toch? De verjaardagskaarsen, natuurlijk! Het uitblazen van je verjaardagskaarsen is een geweldige
manier om je cardiovasculaire gezondheid in de gaten te houden, want ademtekort kan een symptoom
van hartfalen zijn.
Op de doos met kaarsen vindt u ook een lijst met 10
vragen die u zich kunt stellen om uw hart te onde-

En manque de souffle?

Snel buiten adem? Voortdurend moe? Gezwollen enkels en voeten?

Ontdek de overige mogelijke symptomen op liguecardioliga.com of raadpleeg uw arts.

LCB2000008_Affiches A3 VFR & NL.indd 2

V.U. : Sandrine Daoud – Elyzeese-Veldenstraat, 63 – 1050 Elsene

Uw verjaardag is de perfecte
gelegenheid om de eerste symptomen
van hartfalen op te sporen.

rzoeken.
Om de Heartday Candles te ontvangen aan de symbolische prijs van €1, bezoek onze website:
www.liguecardioliga.be

02/09/2020 14:02
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HARTFALEN
PROF. DR. ANTOINE BONDUE, VOORZITTER VAN DE WETENSCHAPPELIJKE RAAD
Het hart is een spier die herhaaldelijk samentrekt
en vervolgens ontspant, en fungeert als een pomp
om het bloed door het lichaam te laten stromen.
Om deze pompfunctie goed te laten uitvoeren,
moet zowel het hart goed kunnen samentrekken en
vervolgens ontspannen, en moeten de hartkleppen
die de bloedstroom sturen efficiënt zijn.

Natuurlijk zijn ritmestoornissen ook een oorzaak van
hartfalen: door de extreme versnelling of vertraging
van het hart wordt de pompfunctie slecht afgestemd
op de behoeften. Ritmestoornissen zijn echter vaker
een gevolg dan een oorzaak van hartfalen, en daarom
is een goede behandeling van ritmestoornissen bij
patiënten van bijzonder groot belang.

Soms pompt het hart minder goed dan het lichaam
nodig heeft, en kan het de zuurstofbehoefte van
het lichaam niet tegemoet komen. Dit noemt men
hartfalen.

Links hartfalen

Het verschijnt meestal nadat het hart is beschadigd
of wanneer het verzwakt is. Dit is een gevolg van
verschillende hartaandoeningen.
Hoewel hartfalen het vaakst optreedt bij oudere
mensen, kan het ook bij jongeren voorkomen.
Bij jonge mensen is hartfalen dikwijls moeilijk te
herkennen.
Op basis van cijfers uit andere landen wordt geschat
dat het aantal mensen met hartfalen in België 2%
van de totale bevolking bedraagt, met andere
woorden ongeveer 220.000 Belgen.
Mogelijke stoornissen
Een mogelijke oorzaak van hartfalen is een verzwakt
hart dat niet voldoende samentrekt ("systolisch
hartfalen") of onvoldoende ontspant ("diastolisch
hartfalen") (verminderde pompfunctie).
Een speciaal geval van hartfalen is een
hartklepprobleem. Ter herinnering: hartkleppen zijn
de kleine klepjes in het hart die de bloedstroom
doorheen het hart reguleren en die een eenzijdige
bloedstroom
bewerkstelligen,
waardoor
de
effectiviteit van de samentrekking van het hart
wordt verzekerd. Deze kleppen kunnen zich
vernauwen en de bloedstroom blokkeren (ook wel
stenose genoemd) of zich niet meer voldoende
sluiten en vervolgens het bloed terug laten vloeien
in de tegengestelde richting van de normale weg
(ook wel regurgitatie genoemd). In beide gevallen
moet het hart harder pompen dan normaal om dit
verlies aan werkzaamheid te compenseren. Hierdoor
werkt het hart harder, wat uiteindelijk kan leiden tot
vermoeidheid van de hartspier.
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Links hartfalen noemt men het
functionaliteit van het linkerhart.

gebrek

aan

Wanneer de druk in het linkerhart stijgt, raken de
longen, die zich boven het linkerhart bevinden,
verstopt met water en gezwollen (dit noemt met
longoedeem).
Vaak gaat deze drukverhoging in het linkerhart
gepaard
met
rechts
hartfalen
(oedeem,
gewichtstoename en volume-overbelasting).
Meestal ervaart de patiënt gewichtstoename en
leidt hij aan vermoeidheid en moeilijkheden met
ademhalen.
Onze ademhaling is een automatisch fenomeen.
We beseffen niet dat we ademen. Wanneer de
ademhaling bewust en moeilijk wordt (zonder dat
we de oorzaak kunnen vaststellen), moeten we ons
zorgen maken.
Links hartfalen leidt daarom vaak na verloop van tijd
tot rechts hartfalen, wat bekend staat als globaal
hartfalen.

Rechts hartfalen
Rechts hartfalen noemt men het gebrek aan
functionaliteit van het rechterhart.
Wanneer de druk in het rechterhart stijgt, raken
de organen stroomopwaarts van het rechterhart
verstopt met water en gezwollen. Deze zwelling van
de onderste ledematen (enkels, voeten) en de lever
is zeer kenmerkend voor rechts hartfalen.

Symptomen en signalen (zo snel mogelijk te
herkennen)

herkennen.
Leven met hartfalen :

•

Kortademigheid en moeite met ademhalen.

•

Moeilijkheden om te bewegen

•

Verstikkend gevoel in de liggende positie

•

Oedeem (zwelling) van bepaalde delen van het
lichaam: voeten, benen, halsaders, lever

arts, verbeteringen in de levensstijl en passende

•

Plotselinge
aanzienlijke
gewichtstoename
(gerelateerd aan het ophouden van vocht)

een normaal, actief leven leiden en complicaties en

•

Vermoeidheid

•

Hartkloppingen

•

Hoest

•

's Nachts vaker plassen

•

Geheugenproblemen

Er is geen "wondermiddel" tegen hartfalen (tenzij
de oorzaak wordt verholpen), maar met een
vroege diagnose, regelmatige controles bij de

medicijnbehandelingen kunnen patiënten langduriger

ziekenhuisopname voorkomen.
Dit alles vertraagt het verloop van de ziekte
aanzienlijk.
Luister dus naar uw hart en zorg voor uzelf, door
rekening te houden met de volgende zaken :
•

Neem uw medicijnen zoals voorgeschreven door
uw arts.

Diagnose :
Vroegtijdige diagnose is belangrijk om een goede
aanpak te bepalen voor het beheer van de ziekte.
Hoe eerder het hartfalen wordt gediagnosticeerd,
hoe beter de oorzaak ervan kan worden behandeld.
Bovendien kunnen de bestaande medicijnen
voor hartfalen niet alleen het verloop van de
ziekte vertragen, maar ook het sterftecijfer en de
ziekenhuisopnames van patiënten met hartfalen
verminderen. Verschillende studies tonen aan dat
een vroege diagnose de prognose verbetert. Het
is daarom noodzakelijk om waakzaam te blijven en
de symptomen van hartfalen vroegtijdig te leren

•

Let op uw gewicht

•

Pas uw dieet aan en verminder uw zoutinname.

•

Beperk uw alcoholgebruik

•

Stop met roken

•

Doe aan regelmatige lichaamsbeweging (matig
of intensief)

•

Verminder uw stressniveau

5 WEKEN STARTONDERZOEK
In 5 weken tijd onderzoeken we wat voor fysiek
kwetsbare personen de gepaste manier is om te
starten met fitness. We meten de progressie score
en geven individueel beweegadvies. Beschikbaar in
50 erkende fitness centra in België.

www.europeanfitnessacademy.be
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Nieuw recept pla taardig
*Becel ProActiv bevat plantensterolen. Het is wetenschappelijk aangetoond dat plantensterolen de bloedcholesterol verlagen. Een hoog cholesterolgehalte is een risicofactor voor de ontwikkeling van coronaire hartziekten.
Hiervoor bestaan meerdere risicofactoren en de verandering van één van die factoren kan al dan niet een heilzaam effect hebben. De inname van 1,5-2,4g plantensterolen per dag kan de cholesterol met 7 tot 10% verlagen na 2
tot 3 weken. Het is van belang Becel ProActiv te gebruiken als onderdeel van een gezonde levensstijl en een gezonde voeding met voldoende groenten en fruit om het carotenoïdengehalte op peil te houden. Al vanaf het gebruik
9 hoeveelheid plantensterolen krijg je binnen bij 3 porties (=30g Becel ProActiv Original).
van 2-3 porties Becel ProActiv Original per dag kan de slechte (LDL-) cholesterol worden verlaagd. Een optimale

vraag/antwoord

V

IK HEB EEN VRAAG
DR . JEAN-CLAUDE LEMAIRE

cardiovasculair niveau. Dezelfde vaststelling geldt
voor vitamine D-supplementen in de klassieke
dosering van 800 internationale eenheden/dag.

IK BEN 70 JAAR OUD EN SINDS
MIJN

MENOPAUZE

DOKTER

ME

VERTELT

STEEDS

DAT

MIJN

Bisfosfonaten, de meest toegepaste geneesmiddelen
voor osteoporose, zijn onbetwistbaar effectief en
vertonen geen bijzonder cardiovasculair risico,
ondanks dat er vermoedens zijn dat ze zouden kunnen
bijdragen aan de ontwikkeling van atriumfibrillatie.
Anderzijds wordt de stelling dat er een gunstig
cardiovasculair effect zou zijn, zoals bij dieren werd
vastgesteld, niet ondersteund door klinische studies
en observaties bij mensen. Er is dus geen reden om
deze medicatie bij voorkeur te gebruiken wanneer er
sprake is van een hoog cardiologisch risico.

MIJN

CARDIOVASCULAIR RISICO TE HOOG
IS. IK BEN NET GEDIAGNOSTICEERD
MET OSTEOPOROSE DIE BEHANDELD
MOET WORDEN EN IK VRAAG ME AF
OF DIT EEN IMPACT ZAL HEBBEN OP
MIJN HART.

Er is ook geen bewezen verband tussen harten vaatziekten en denosumab of analogen van
bijschildklierhormonen.

Uw vraag is zeer relevant omdat osteoporose en
het risico op breuken meestal bij mensen liggen
die vanwege hun leeftijd reeds een verhoogd
cardiovasculair risico lopen en die, net zoals u
veronderstel ik, vaak tegelijkertijd een aantal
klassieke risicofactoren vertonen, waaronder hoge
bloeddruk, hoog cholesterolgehalte, een tekort aan
lichaamsbeweging en obesitas.

Ondanks dat dit u niet langer betreft, moet u er zich
ook bewust van zijn dat hormoonvervangingstherapie
in de menopauze onschadelijk is voor het hart
indien deze binnen de eerste 10 jaar van de
menopauze wordt gestart. Het voorschrift ervan
moet worden overwogen voor de behandeling
van menopauzesymptomen en in dit verband zijn
de gunstige effecten ervan op het beendergestel
een welkome aanvulling. Tot slot worden SERM's
(selectieve oestrogeen receptor modulators), die
soms als vervangingstherapie gebruikt worden,
in verband gebracht met een verhoogd risico op
flebitis en is er een toename van het aantal dodelijke
beroertes geconstateerd.

Een recente studie uitgevoerd door een internationale
groep experts, waaronder vier van onze landgenoten
(professor Serge Rozenberg van de Université Libre
de Bruxelles, professor Jean-Marc Kaufman van
de Universiteit van Gent en de professoren Olivier
Bruyère en Jean-Yves Reginster van de Universiteit
van Luik), biedt een antwoord op uw vraag.

Over het geheel genomen moet u zich, vanuit een
cardiovasculair standpunt, geen bijzondere zorgen
maken over het starten van een behandeling voor
uw osteoporose. Blijf vooral uw risicoprofiel zo goed
mogelijk in de gaten houden.

Kort samengevat blijkt dat het innemen van
calciumsupplementen in een dosis van 1000 mg/d
niet gepaard gaat met nadelige bijwerkingen op
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aan tafel !

VOOR 4 PERSONEN
VOORBEREIDING: 15 MIN
KOOKTIJD: 3 MIN
EENVOUDIG
€€€

SALADE VAN
NOTENSLA, VENKEL,
VERSE VIJGEN EN
GEGRILDE
CROTTIN DE
CHAVIGNOL

•

1 venkelknol, schoongemaakt en in fijne schijfjes
gesneden

•

50 g notensla

•

1 el olijfolie

•

4 verse vijgen, in 2 gesneden

•

2 crottins de Chavignol, horizontaal doormidden
gesneden

•

zout, peper

Vinaigrette:
•

2 el balsamico

•

2 el olijfolie

1.

Vinaigrette: meng de azijn met zout, peper en
olijfolie. Zet opzij.

2.

Meng in een slakom de venkel met notensla. Zet
opzij.

3.

Verwarm een grill voor.

4.

Bestrijk de vijgen en de kaasjes met olie.

5.

Grill de vijgen gedurende 2 minuten. Zet opzij.

6.

Grill de ‘crottins’ op de korstkant gedurende 1 tot
2 minuten.

Garnituur:
•

•

1 el noten, gehakt

+ Lekker met ciabatta.

7.

Meng de sla met de vinaigrette.

8.

Verdeel de sla over de borden, leg de vijgen en
de gegrilde geitenkaasjes erop. Versier met de
gehakte noten.

E 234 kcal/977 kJ - E.W. 8,2 g - V. T. 19,3 g - V.V. 7,6 g - K 6,7 g - V 2,3 g - Ch 36 mg
+ Lekker gezond: een voedzaam voorgerecht dat dankzij de keuze van de plantaardige componenten, voedingsvezels, vitaminen en antioxidanten bevat. Met brood erbij is het een volledige
lichte maaltijd.

