editie voeding
redactie

ETEN VOOR
ONS HART EN
VOOR DE AARDE

JUNI
2021
P 206097
P 206097
DÉPÔT GENT X
DÉPÔT GENT X

nieuws

VLEES
EIEREN
KOFFIE

woordenboek

CEREBRALE
VENEUZE
TROMBOSE EN
COVID-19

cv risicofactor

SUIKER EN
ZWAARLIJVIGHEID
BIJ KINDEREN

hart& slagaders
TIJDSCHRIFT VAN DE BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA

oproep
tot
giften
DE BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA,
DE VERENIGING DIE SINDS 50 JAAR VECHT
VOOR UW HART.
Laat uw hart spreken, doe een gift aan de Liga.
U kunt ons helpen levens te redden.
De Belgische Cardiologische Liga krijgt geen toelage van de overheid.
Wij doen een beroep op uw vrijgevigheid om ons te helpen onze dubbele opdracht
te blijven vervullen: hart- en vaatziekten, een van de belangrijkste doodsoorzaken in
België, voorkomen en bestrijden.

Van harte

BEDANKT!

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA
BE80 0010 6651 3077
BIC: GEBABEBB
De giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 €.
In dit geval, ontvangt u van ons een fiscaal attest.

2

redactie

ETEN VOOR ONS HART EN VOOR DE AARDE
NICOLAS GUGGENBÜHL, DIËTIST-VOEDINGSDESKUNDIGE
DOCENT AAN DE HAUTE ECOLE VINCI & VOEDINGSEXPERT BIJ KAROTT’

SAMENVATTING
Zowel in goede als in slechte zin is wat wij eten bepalend voor de gezondheid
van hart en bloedvaten. Als onze voeding niet evenwichtig is, kan ze
problematisch zijn door het cardiovasculair risico te vergroten; is ze dat wel,
dan vormt ze een oplossing door dat risico te verkleinen. Daarover gaat dit
nummer. Sinds enkele tientallen jaren worden we bestookt met elkaar soms
tegensprekende berichten over levensmiddelen die we moeten beperken of
zelfs schrappen uit onze menu. Zulke theorieën zaaien twijfel of zelfs ergernis.
Het gaat dan meer bepaald voor vlees, eieren, cholesterol en koffie – die dan
ook aan bod komen in dit blad – terwijl die perfect een plaats kunnen krijgen
binnen een voeding die gezond is voor hart en slagaders.
Plantaardig is de trend
Maar als we de laatste jaren één ding geleerd hebben dan is het wel dit: het is
belangrijk meer plantaardig te eten, meer fruit en groenten, meer volle granen
en peulvruchten, meer noten en zaden. Dat is goed voor het hart én het is
goed voor de planeet. De huidige systemen op het vlak van voeding, zowel
wat productie als consumptie betreft, moeten immers evolueren als we de
10 miljard mensen willen voeden die de aarde tegen 2050 zullen bevolken.
Gelukkig is de verschuiving van een voeding die rijk is aan dierlijke producten
naar een meer plantaardige voeding net zo gunstig voor hart en bloedvaten
als voor de ecologische voetafdruk van onze voeding.
Moeten we ons dan uitsluitend focussen op vegetarische voeding of zelfs op
veganisme, waarbij elk product uit het dierenrijk wordt gebannen? Het is een
mogelijkheid, maar dan moeten we heel goed uitkijken dat we de noodzakelijke
voedingstoffen voor ons lichaam consumeren. Toch hoeft het niet per se. De
modellen die bedoeld zijn om zowel aan de voedingsbehoeften te voldoen als
aan de beperking van de ecologische impact, bevatten nog steeds producten
zoals melk, zuivel, eieren, vis, gevogelte en zelfs – in kleine hoeveelheden –
rood vlees. Men neemt tegenwoordig de term flexitarisme in de mond, een
soort "deeltijds vegetarisme" waarbij plantaardige voeding overheerst maar
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dierlijke producten niet worden geweerd omdat ze
tenslotte bepaalde troeven qua voedingswaarde
hebben.

brengen om elke dag gesofisticeerde gerechten op
tafel te zetten, gewoon meer zelf gerechten bereiden
volstaat, en daarbij zorgvuldig gekozen producten
op een eenvoudige manier klaarmaken.

Meer zelf bereiden!

Al die eigenschappen zijn terug te vinden in de
traditionele mediterrane voeding, waarvan al meer
dan een halve eeuw blijkt hoe interessant ze is
voor de gezondheid van hart en bloedvaten en
voor zoveel meer. Het is bovendien een model dat
tafelgenoegens en gezelligheid verzoent, en dat zijn
wezenlijke aspecten als we willen dat veranderingen
in ons voedingspatroon blijvertjes worden. Laten we
tenslotte niet vergeten dat de energie die we al etend
opnemen ook verbruikt moet worden. Zo niet wordt
ze opgeslagen als vet. Lichaamsbeweging is dan ook
de beste bondgenoot om opname en verbranding
van voeding in evenwicht te brengen. U hart zal het
weten te waarderen!

Zowel voor plantaardige als voor dierlijke producten
– het gaat in dit nummer o.m. over vlees en verwerkt
vlees – geldt dat men om meer controle over de
eigen voeding te krijgen beter producten koopt die
weinig of niet bewerkt zijn en die men vervolgens zelf
klaarmaakt. Tal van industrieëel bereide producten
bevatten suiker, zout, slechte vetten, additieven… en
leveren niet zo veel interessante voedingsstoffen.
Hoewel niet alle voedingswaren die op die manier
bereid zijn qua voedingswaarde slecht zijn, blijkt
uit recent onderzoek dat hoe meer we er van eten,
hoe slechter dat voor de gezondheid is. En nee,
men hoeft daarom geen uren in de keuken door te

aanbevelingen

VOEDING, CENTRALE FACTOR VOOR
GEZONDHEID VAN HART EN BLOEDVATEN
DR. RISOS LAMPRINI, ERASME
Niet-overdraagbare chronische aandoeningen staan
thans op nummer één als belangrijkste doodsoorzaak
ter wereld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie
zullen hart- en vaataandoeningen (HVA) en kankers
het plaatje de komende tientallen jaren blijven
domineren. In 2015 werden over de hele wereld
bijna 18 miljoen overlijdens toegeschreven aan HVA,
wat neerkwam op een derde van alle overlijdens.
Deskundigen voorspellen dat HVA tegen 2030 in
de landen met een laag inkomen verantwoordelijk
zullen zijn voor meer overlijdens dan infectieziekten,
ondervoeding,
perinatale
verwikkelingen
en
zwangerschapsverwikkelingen samen.

geleidelijk vernauwen en allerlei symptomen
veroorzaken zoals angina pectoris, infarct van
de hartspier (hartaanval), erectiestoornissen of
cerebrovasculair accident (hersentrombose). De
atheromateuze aandoening ontwikkelt zich traag
onder invloed van de voortdurende blootstelling
aan cardiovasculaire risicofactoren (CVRF) en is al
vanaf zeer jonge leeftijd aan de gang – er zijn zelfs
onderzoekers die van oordeel zijn dat het proces al zou
kunnen ontstaan tijdens het leven in de baarmoeder!
Wanneer de eerste symptomen opduiken, is degene
die ermee te maken krijgt in werkelijkheid al lang
ziek, maar dan op een asymptomatische manier; dat
blijkt uit de conclusies van reeksen lijkschouwingen
die gebeurden op jonge mensen die bij gewapende
conflicten of in verkeersongevallen om het leven
kwamen en bij wie de krans- en halsslagaders reeds
matige plaquevorming bleken te vertonen.

De
steile
opgang
van
deze
zogeheten
"beschavingsziekten" lijkt nauw verband te houden
met de veralgemening van de westerse manier van
leven: weinig lichaamsbeweging (zittend leven),
roken, problematisch alcoholverbruik en voeding van
slechte kwaliteit zijn de belangrijkste onderliggende
factoren.

Gelukkig gloort aan de horizon een sprankje hoop:
uit heel wat gegevens blijkt immers dat bijna 80%
van de HVA vermeden zouden kunnen worden via
een gezonde manier van leven die men… een leven
lang volhoudt.

Atheromatose is het voornaamste pathologisch
proces dat tot HVA leidt. Het gaat om een diffuse
en veralgemeende aantasting van de slagaders die
leidt tot de vorming van plaques die de bloedvaten

Levensmiddelen met een degelijke voedingswaarde
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worden aanbevolen als hoeksteen bij de preventie
en de behandeling van HVA. Ons voedingspatroon
heeft een invloed op ons bloeddrukprofiel, op het
ontwikkelen van intolerantie voor suiker of van
diabetes, op de toename van goede en slechte
cholesterol maar ook op ons lichaamsgewicht.
Gezonde voeding moet gevarieerd zijn, evenwichtig
in macronutriënten (onze energiebronnen), rijk aan
micronutriënten (vitamines, mineralen) en moet het
mogelijk maken een gezond gewicht te handhaven
(of te bereiken), dat wordt weergegeven door een
body mass index (BMI = gewicht in kg gedeeld door
lengte in m tot de tweede macht) die idealiter tussen
20 en 25 ligt.

voorkeur voor kleine soorten, zoals sardien, haring
en makreel). Grote vette vissoorten afkomstig uit
de visvangst, zoals zalm en tonijn, kan men beter
niet te vaak verbruiken vanwege het gevaar voor
vergiftiging met zware metalen (kwik, lood).
Een gemiddelde volwassene zou dagelijks 0,8
gram proteïnen per kilogram lichaamsgewicht
moeten opnemen. Meerdere eiwitbronnen van
dierlijke oorsprong zouden kunnen bijdragen
tot een toename van het cardiometabole risico
omdat ze veel verzadigde vetzuren, cholesterol,
heemijzer en, voor bewerkt vlees, zout, nitrieten
en andere bewaarmiddelen bevatten. Gegevens
uit de wetenschappelijke literatuur hebben een
dosisafhankelijk effect van het verbruik van rood
vlees en bewerkt vlees op het mortaliteitsrisico door
HVA en kankers aangetoond, zonder ondergrens
(wat suggereert dat de optimale aanvoer daarvan
klein zou zijn). Binnen een gezond voedingspatroon
is er evenwel geen verband aangetoond tussen het
verbruik van geringe hoeveelheden rood vlees en
een toename van het cardiovasculair risico.

Gluciden zouden 50 tot 55% moeten vormen van
alle energie die we opnemen. Het verbruik van
oplosbare vezels (fruit, haver, zaden, rauwkost) zou
moeten worden aanbevolen vanwege het effect
ervan op de daling van het globaal cardiovasculair
risico.
Onoplosbare
vezels
(vruchtenschillen,
oliehoudende gewassen) dragen dan weer bij tot
het verzadigingsgevoel en tot gezonde darmen en
ze bestrijden constipatie. Gluciden met een lage
glycemische index verdienen de voorkeur: er is
aangetoond dat ze in verband staan met een betere
controle over het bloedsuikergehalte, een daling van
de slechte cholesterol, van de triglyceriden en van
ontstekingsverschijnselen, en met een verbetering
van de beschermfunctie van de bloedvaten. Tot
deze categorie behoren volle granen, peulvruchten,
aardappelen (op smaak gebracht met azijn).
Geraffineerde granen zijn een belangrijke bron van
gluciden met een hoge glycemische index, die zeer
nadelige effecten hebben op de stofwisseling en
in verband worden gebracht met zwaarlijvigheid,
diabetes van type 2 en een toename van het
cardiovasculair risico.

Een aantal voedingsmodellen heeft reeds met
een bepaalde zekerheidsgraad aangetoond dat er
voordelen aan verbonden zijn wat de ontwikkeling
van niet-overdraagbare chronische ziekten betreft,
waaronder HVA. Wat die verschillende modellen
gemeen hebben is:

Vetten zouden 20 tot 25% moeten vormen van de
totale calorieopname. Toch is uit onderzoek gebleken
dat voor de cardiovasculaire prognose de kwaliteit
van de vetten er veel meer toe doet dan hoeveel
procent van de energie men uit vetten haalt. Idealiter
zou de opname van transvetzuren (die te vinden zijn
in industriële bereidingen) dicht bij nul moeten liggen,
terwijl die van atherogene verzadigde vetzuren
minder dan 10% van de totale energieopname mag
vertegenwoordigen, om voorrang te geven aan polyonverzadigde vetzuren, die men hoofdzakelijk vindt
in noten, zaden en de daaruit gewonnen oliën (soja,
walnoten, lijnzaad, chiazaad, koolzaad, hennep).
Vette vissoorten zijn een belangrijke bron van n-3
poly-onverzadigde vetzuren met een zeer lange
keten, EPA en DHA. Het wordt aanbevolen één tot
twee keer per week vette vissoorten te eten (met een

1. een voorkeur voor plantaardige eiwitbronnen
(peulvruchten, granen, noten, soja, quinoa…),
meermaals per week vis of plantaardige
alternatieven die veel omega-3 bevatten, weinig
rood vlees (< 175g per week) en geen bewerkt
vlees;
2. hoofdzakelijk
onverzadigde
vetten
van
plantaardige oorsprong, weinig verzadigde
vetzuren, geen transvetzuren;
3. gluciden hoofdzakelijk afkomstig uit volle granen
en weinig geraffineerde granen, minder dan 5%
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van de energie uit enkelvoudige suiker;

leren omgaan met stress) bij 82% van de patiënten
met een kransslagaderlaesie zou kunnen vermijden
dat kransslagadervernauwingen binnen het jaar
evolueren en zou ze zelfs kunnen terugschroeven
(op grond van een angiografische controle), en dit
zonder medicijnen tegen cholesterol te gebruiken.

4. veel fruit en groenten;
5. matig verbruik van melkproducten (facultatief om
duurzaamheidsredenen).
Epidemiologische gegevens laten verstaan dat de
afwezigheid van CVRF op 50-jarige leeftijd gepaard
gaat met een zeer klein risico van HVA tijdens de
rest van het leven en een betere levensprognose.
Gezonder blijven leven (wat neerkomt op gezonde
voeding, matige lichaamsbeweging (>150 minuten
per week), niet roken en matig alcoholverbruik) wordt
geassocieerd met een navenante daling van het
risico van cardiovasculaire morbi-mortaliteit binnen
de bevolking. Gegevens uit de literatuur suggereren
dat gezond leven (vetarme plantaardige voeding,
matige lichaamsbeweging, stoppen met roken,

Van kindsbeen af een gezonde manier van leven
aannemen en mensen de kernpunten van gezonde
voeding bijbrengen zijn een doeltreffend wapen in de
strijd tegen de HVA-epidemie, die als de dodelijkste
aller tijden op wereldschaal wordt erkend (men
spreekt terecht van een plaag). Deze aandoeningen
kunnen immers voorkomen en zelfs tegengegaan
worden door voedingsmaatregelen en gezonde
gewoonten, op elk moment van hun evolutie: dat is
het zwakke punt van HVA maar het is vooral onze
sterkte!

interview

VOEDING IN EEN DIENST CARDIOLOGIE EN
HARTCHIRURGIE
We hadden een gesprek met mevrouw Vanessa
Wauthier, hoofd van de eenheid cardiologische zorg
en hartchirurgie in het Centre Hospitalier Régional
Sambre et Meuse, vestigingsplaats Meuse.

We hechten heel veel belang aan samenwerking
opdat de zorg voor de patiënt zo compleet
mogelijk gebeurt en afgestemd is op zijn noden.
Het verpleegkundig team staat binnen die relaties
centraal, het coördineert de zorg en de relaties
tussen de verschillende actoren.

Het multidisciplinair team cardiologie ondersteunt een
voeding die aangepast is aan de hartaandoeningen
van de patiënt.

Wanneer de diëtiste de patiënt in diens kamer
opzoekt, krijgt hij algemeen advies. Zij geeft
voedingstips op basis van eventuele pathologieën en
risicofactoren die de patiënt vertoont, bijvoorbeeld
diabetes, hypercholesterolemie, enz.
Indien de
patiënt het wenst kan hij na zijn ontslag verder
gevolgd worden door een zelfstandige diëtiste die
hem bijstaat bij het concretiseren van de nieuwe
voedingsgewoonten. In een aantal gevallen wordt
dat ten zeerste aanbevolen.
Het zorgteam speelt een centrale rol in de zorgen die
aan de patiënt worden verstrekt, door te observeren,
luisteren, vragen stellen over voedingsgewoonten en
hoe gezond men leeft, over lichaamsbeweging en
ook over medische voorgeschiedenis die een impact
kan hebben op de aanpak van de hartaandoening van
de patiënt. Het team, dat zeer veel ervaring en kennis
heeft zal op grond van al die elementen een oordeel
vellen over de situatie van de patiënt. Daaruit vloeit
dan een zorgaanpak voort die specifiek op de patiënt
en diens noden is afgestemd. Het verpleegkundig
team speelt een belangrijke rol bij het opsporen van

In welke context werkt u?
In de cardiologie is de duur van een ziekenhuisopname
meestal kort, tussen 48 uur en een week. Onze
ondersteuning voor een aangepaste voeding moet
bijgevolg in een vroeg stadium gebeuren.
Het verpleegkundig zorgteam werkt dagelijks samen
met diëtiste, mevrouw Sarah Pirson, en met het
medisch team.
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de risicofactoren.

zalm, sardien,…), oliehoudende vruchten (noten
en amandelen), oliën die veel omega-3 bevatten
(koolzaadolie, lijnzaadolie, …)

Dan is er nog het medisch team, dat ons medische
informatie bezorgt.
•

Wijzigingen in het dieet van de patiënt komen er in
overleg met de arts.
Vertelt u eens over cardiovasculaire risicofactoren:
wat zijn die precies?

Laat u inspireren door de mediterrane manier van
eten!

Er zijn twee soorten cardiologische risicofactoren.
Aan de ene soort kan men niets doen, ik denk
dan aan erfelijkheid, geslacht of leeftijd. Andere
vallen wel te wijzigen en op dat vlak heeft het
gezondheidspersoneel een rol te spelen, samen
met de patiënt. Het gaat dan om voeding, stress,
alcoholverbruik, rookgedrag, drugsgebruik, gebrek
aan lichaamsbeweging, diabetes, hoge bloeddruk,
overgewicht en zwaarlijvigheid. Hoe meer van die
factoren een patiënt vertoont, des te groter is zijn
cardiovasculair risico.

Zo laat u geen ruimte voor toeval en zorgt u er zélf
voor dat u aan de vitaminen, mineralen, antioxidanten
en essentiële vetzuren geraakt die noodzakelijk zijn
voor de preventie van cardiovasculaire aandoeningen.
De voedingsdriehoek is een handige leidraad
om te bepalen hoe vaak en hoeveel u bepaalde
voedingsproducten mag consumeren.
Leven er bepaalde plannen binnen uw dienst?
Onze dienst cardiologie bruist van projectideeën
om de zorg voor en de aanpak van patiënten te
verbeteren. Wat de aanpak van de risicofactoren voor
hart- en vaataandoeningen betreft, met name de
voeding, zouden we de diëtiste graag betrekken bij
de hartfalen raadpleging, informatiefiches opstellen
met adviezen om de cardiovasculaire risicofactoren
te blijven bestrijden zodra de patiënt weer thuis is, of
reeds vóór een opname in het ziekenhuis nagaan wat
iemands eetgewoonten zijn…

Hoe wordt dat op de patiënt overgebracht?
Het is van belang dat men tijdens het verblijf in het
ziekenhuis niet start met een dieet om af te slanken.
De patiënt heeft veelal minder eetlust na een
heelkundige ingreep of doodgewoon vanwege de
context.
Niettemin moet men, zodra de toestand van de
patiënt het toelaat starten met het in evenwicht
brengen van de voedingsgewoonten: om andere
hart- en vaataandoeningen te voorkomen en ervoor
te zorgen dat de patiënt alle voedingsstoffen krijgt
die hij nodig heeft.

Tenslotte
Ik bedank Sarah Pirson voor haar toegewijde en
dynamische medewerking bij de aanpak van de
voeding bij patiënten in de dienst cardiologie.

Preventie en het in stand houden van een goede
hartfunctie verloopt hoofdzakelijk via een gezonde
manier van leven en goede leefgewoonten dag
na dag: zo gezond mogelijk eten en drinken, een
levensritme aannemen dat zo weinig mogelijk
stress met zich meebrengt, tabak en alcohol
vermijden, voldoende tijd nemen om regelmatig aan
lichaamsbeweging te doen. Het is ook belangrijk
voorgeschreven medicijnen correct in te nemen en
medische vervolgafspraken na te komen.

Ik dank het hele verpleegkundig team van de eenheid
cardiologische zorg voor de verstrekte zorgen.

Therapietrouw en gezonde leefgewoonten zijn niet
van elkaar te scheiden. Inzake voedingsgewoonten
wordt aangeraden:
•

vezelrijke levensmiddelen te verbruiken: fruit,
groenten, bruin brood, volle granen, peulvruchten
(erwten, linzen,…)

•

vetten van goede kwaliteit te verbruiken:
voorkeur geven aan vette vissoorten (makreel,

het verbruik van zout en bewerkte producten
(gehakt vlees, charcuterie, koekjes uit de handel)
sterk te beperken
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cv risicofactor

SUIKER EN ZWAARLIJVIGHEID BIJ KINDEREN
PROF. EMERITUS CHRISTIAN BROHET (UCLOUVAIN), DR. CORINNE DE LAET (HUDERF).

Zwaarlijvigheid
bij
kinderen
is
een
groot
volksgezondheidsprobleem.
Indien
er
niets
verandert zullen, volgens een schatting van de World
Obesity Federation, in 2030 op wereldschaal 250
miljoen kinderen en adolescenten zwaarlijvig zijn.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) melde
in 2014 dat een derde van de elfjarigen te zwaar
of obees is. De situatie is nog zorgwekkender in de
Zuid-Europese landen, ongetwijfeld als gevolg van de
wijzigingen in het voedingspatroon aldaar (minder
toepassen van de mediterane voedingswijze).

is. Hij is ervan overtuigd dat zwaarlijvigheid niet
te verklaren is door onevenwichtige voeding (te
veel suikers of calorieën) of door luiheid of gebrek
aan beweging, maar veeleer door erfelijke aanleg.
Volgens hem is zwaarlijvigheid het gevolg van een
"onrechtvaardigheid van de natuur": niet elk kind kan
zwaarlijvig worde…
Professor Tounian vindt dat de strijd tegen
enkelvoudige suikers, al dan niet toegevoegd, ten
voordele van complexe gluciden om zwaarlijvigheid
bij kinderen te bestrijden niet gegrond is. Hij
relativeert de nefaste rol van fructose, hoewel het
verzoetend effect daarvan twee keer zo groot is als
dat van glucose en fructose uitsluitend in de lever
wordt verwerkt, waarbij vetten worden aangemaakt
(lipogenese). Hij plaatst ook vraagtekens bij de
rol van de aantrekkingskracht van zoetigheden,
volgens Porfessor Tounian kan deze niet vergeleken
met een heuse verslaving. Hij betwist de rol van de
glycemische index en van zoete levensmiddelen
die in vloeibare vorm worden opgenomen. Kortom,
volgens deze specialist is zwaarlijvigheid bij kinderen
het gevolg van een constitutionele aandoening die
aanzet tot meer voedselopname. Een overmaat
aan suiker kan een kind zonder erfelijke aanleg
daartoe niet zwaarlijvig maken, want die overmaat
wordt
gecompenseerd
door
een
geringere
voedselopname. Het kan echter wel de oorzaak zijn
van een onevenwichtige voedingsbalans omdat er
minder andere belangrijke voedingsstoffen worden
opgenomen (calcium, ijzer, essentiële vetzuren).

Momenteel vertoont 20% van de 2- tot 17-jarige
jongeren overgewicht, en 7% daarvan is ronduit
zwaarlijvig. Deze situatie is zorgwekkend, niet
alleen voor het lichamelijk en geestelijk welzijn
van deze jongeren (ze dreigen maatschappelijk
gestigmatiseerd te worden), maar ook omdat
het overgewicht ook op volwassen leeftijd zal
blijven, met alle complicaties van dien (hart- en
vaataandoeningen, diabetes, kanker, enz.).
De grote vraag hierbij is in welke mate een
overdaad aan suiker in de voeding zwaarlijvigheid
bij kinderen kan veroorzaken.
Informatie over suiker stond reeds in twee eerder
gepubliceerde artikels in Hart & Slagaders: een
eerste in het decembernummer (nr. 4) van 2016, het
vervolg in het decembernummer (nr. 4) van 2019.
De verwoestende rol van fructose bij het verschijnen
van leververvetting (NASH of niet-alcoholische
steatohepatitis) binnen de pediatrische bevolking
kwam aan bod in nr. 03/2019.
Suiker, niet
kinderen?

schuldig

aan

zwaarlijvigheid

Deze theorie over de genetische oorsprong van
zwaarlijvigheid bij kinderen is niettemin betwistbaar:
ze biedt geen verklaring voor de grote stijging
van het aantal gevallen over heel de wereld. Men
moet echter toegeven dat er invloed uitgaat van
epigenetische verschijnselen, d.w.z. omgevingsen gedragsfactoren die de werking van bepaalde
genen wijzigen. Men moet hier de kritische rol
van een "obesogene" omgeving benadrukken, die
zwaarlijvigheid bij kinderen ongeacht het genetisch
substraat in de hand werkt. Een goed voorbeeld zijn
de indianengemeenschappen uit Mexico, die niet
bijzonder zwaarlijvig zijn of diabeet zijn wanneer
ze in hun natuurlijke omgeving leven, maar het snel
worden nadat ze zijn uitgeweken naar Arizona, in de
Verenigde Staten.

bij

Men zou geneigd zijn te denken dat de calorieën
die een overmaat aan suiker opleveren inderdaad
kunnen bijdragen tot zwaarlijvigheid bij kinderen,
maar merkwaardig genoeg zijn er specialisten die
dat verband in twijfel trekken.
Eén van hen is professor Patrick Tounian, hoofd van de
dienst pediatrische voeding en gastro-enterologie in
het Trousseau-ziekenhuis in Parijs. In zijn publicaties
en interviews (1) stelt hij dat de vrees dat suiker of
een overmaat aan suiker zwaarlijvigheid veroorzaakt
bij kinderen niet wetenschappelijke gerechtvaardigd
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Anderzijds is de nefaste rol van suikers en vooral van
fructose wel degelijk aangetoond bij het optreden
van diabetes type 2 en leververvetting (NASH) bij
adolescenten en zelfs bij jonge kinderen.

zoals gebak, koekjes, snoep, gesuikerde dranken en
vruchtensap te beperken: niet meer dan "één glas
vruchtensap per dag maar niet elke dag". Bij wijze
van vieruurtje en tussendoortje vervangt men die
suikerrijke producten door melkproducten zonder of
met weinig suiker, vers fruit, noten en water. Wees op
uw hoede voor toegevoegde suikers in ontbijtgranen,
vruchtenmoes en sommige melkproducten. Bepaalde
"lightproducten" of "vetarme producten" bevatten in
werkelijkheid een teveel aan suiker bevatten.

Suiker, schuldig (maar allicht niet als enige) aan
zwaarlijvigheid bij kinderen?
Indien het mogelijk is dat erfelijke aanleg een
belangrijke rol speelt bij zwaarlijvigheid bij kinderen,
dan blijven deskundigen toch pleiten voor preventie
en bestrijding van onevenwicht in de voeding en
overmaat aan suiker.

Volgens de aanbevelingen van de European Society
for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and
Nutrition moet voor de allerkleinsten de periode
waarin men diversifieert, dus afstapt van voeding
met uitsluitend melk, tussen 4 en 6 maanden vallen.
Het wordt aangeraden het kind daarbij meermaals
een nieuw levensmiddel aan te bieden zodat ze
kunnen wennen aan een nieuwe smaak. De periode
die gunstig is om een kind nieuwe voedingswaren
te leren kennen ligt tussen 5 en 18-24 maanden. Om
een zuigeling te laten kennismaken met een nieuwe
smaak verdient het de voorkeur telkens één soort
groente of fruit te introduceren en niet meteen
meerdere soorten in één maaltijd te combineren.
Vanaf twee jaar worden kinderen minder happig
op het aanvaarden van nieuwe levensmiddelen of
wijzen zij dingen af die zij vroeger wel lustten. Dat
is de neofobieperiode, een normale periode in de
ontwikkeling van een kind. Men mag zich daardoor
niet laten ontmoedigen, ze is van voorbijgaande
aard; blijf het kind gevarieerde voeding aanbieden,

Het klopt dat kinderen zich al van bij hun geboorte
aangetrokken voelen tot zoet en dat die aantrekking
later in de kindertijd afneemt, maar we weten dat
kinderen en adolescenten zich op elke leeftijd
aangetrokken blijven voelen door calorierijke
producten. Natuurlijke of toegevoegde suikers zitten
in tal van levensmiddelen: koeken, taart, snoep,
siropen en vruchtensappen, frisdranken enz. Het
Franse agentschap voor voedselveiligheid (Agence
Nationale de Sécurité Sanitaire, ANSES) rapporteert
dat overmatig suikerverbruik wordt vastgesteld bij
75% van de 4- tot 7-jarigen, bij 60% van de 8- tot
12-jarigen en bij 25% van de 13- tot 17-jarigen. Maar
er zijn zoetigheden die al worden aangeboden aan
kinderen die nog geen 4 jaar zijn.
Het ANSES heeft een reeks geactualiseerde
voedingsbakens gepubliceerd voor 4- tot 17-jarigen
(2). Het wordt aanbevolen suikerrijke producten
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inclusief groenten en fruit.

betrekken.

Een paar praktische raadgevingen
•

•

Men mag zich echter niet té beperkend opstellen,
vooral naar kinderen jonger dan 5 jaar toe. Niet
alles moet worden verboden; bij een bezoek
aan een fastfoodzaak blijven een glas frisdrank
en een stuk pizza toegelaten (tenzij men van
kindermishandeling beschuldigd wil worden!).

•

Ook moeten we rekening houden met het
sociaaleconomisch milieu van de gezinnen, want
zwaarlijvigheid bij kinderen komt meer voor in
minder begoede huishoudens. Men zou van de
politiek moeten eisen om ouders ertoe aan te
zetten dat ze zich meer bezighouden met de
gezondheid van hun kinderen. Wat dat betreft
vallen acties toe te juichen van organisaties
zoals VIASANO, die de strijd met zwaarlijvigheid
bij kinderen aanbindt door alle componenten
van een stadsgemeenschap (winkels, scholen,
sportcentra, gemeentebesturen) daarbij te

moet

absoluut

vermijden

zwaarlijvige

kinderen te stigmatiseren. "Fatshaming" moet

Hoe het gezin zich opstelt is cruciaal. De strijd
tegen de druk die uitgaat van de obesogene
omgeving is van groot belang. Het is aan te raden
de maaltijden in gezinsverband te gebruiken, in je
eentje snoepen te verbieden, schermgebruik (tv,
smartphone) tijdens de maaltijden af te schaffen,
weerstand te bieden aan de verleidingen van de
alomtegenwoordige reclame (tv, sociale media
enz.). Ook op het belang van dagelijks bewegen,
minstens een uur per dag, kan bij jongeren niet
genoeg benadrukt worden.

•

Men

worden bestreden! De individuele aanpak van
een zwaarlijvig kind vergt daarentegen een
multidisciplinaire benadering en moet alleszins
berusten op een heus partnerschap tussen
het kind en de betrokken actoren (ouders,
kinderartsen, diëtisten).

Referenties
1.

Patrick Tounian. Faut-il avoir peur du sucre chez l’enfant ?
Réalités Pédiatriques n° 172, septembre 2012.

2.

AVIS de l’ANSES Saisine n° 2017-SA-0142, relatif à l’actualisation
des repères alimentaires du PNNS pour les enfants de 4 à 17
ans.

zij steunen ons
REMEMBER WIM

OPERATIE AANMAAKHOUT

Een hartverwarmende actie op initiatief van een
jonge studente geneeskunde wier papa een paar jaar
geleden plots overleed.

Dit is het verhaal van Dominique, hij is nog niet lang
gepensioneerd. Om te bewegen en in conditie te
blijven, spendeert hij een deel van zijn tijd aan hout

Aangezien deze jonge vrouw dit jaar als gevolg van
covid geen herdenking kan organiseren voor haar
vader, nodigde zij haar familie, goede vrienden en
kennissen uit op 28 februari 2021 een zelf gekozen
sportief doel te halen en zich daarbij te laten
sponsoren door mensen uit hun omgeving.

sprokkelen.
Aangezien hij zelf rechtstreeks te maken heeft
met hartproblemen, besloot hij onze vereniging
te steunen: hij vult zakken aanmaakhout en de

Het bedrag dat elke deelnemer zo bijeenbracht, werd
ons tot de laatste cent overgemaakt.

opbrengst van de verkoop schenkt hij aan de Liga.

Heel hartelijk bedankt, Anke!

Wij danken Dominique van harte voor zijn gul gebaar!

Indien u ons wenst te steunen, aarzel dan niet om uw ideeën en initiatieven met
ons te delen.
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echo's van de Liga

GELD INZAMELEN OM HARTEN TE REDDEN
Van 25 mei tot 30 juni houden we een geldinzameling
onder de noemer “30.000 harten redden met de
Belgische Cardiologische Liga".
Nog steeds overlijden jaarlijks 30.000 Belgen aan
hart- en vaatziekten. Met actieve preventie kan dat
cijfer naar beneden. Neem deel aan onze uitdaging:
loop, wandel, fiets,… en laten we samen 30.000 km
afleggen voor harten in topconditie, te beginnen met
het uwe! Laat uw inspanningen sponsoren door uw
omgeving en zamel 1 euro in per afgelegde kilometer.
Zo helpt elke stap, elke pedaalslag onze missie een
stukje vooruit: levens redden door harten te redden.

Meer

informatie:

Wilt u zelf niet wandelen, lopen of fietsen? Dan kunt

campaign/30000-coeurs-a-sauver

https://app.movinglives.eu/nl/

u toch aan de uitdaging deelnemen door een gift te
doen. Vergeet niet dat u vanaf 40 euro een fiscaal
voordeel geniet.
Telefoonnummer van de Liga : 02 649 85 37
Een gift aan de Liga: BE80 0010 6651 3077

PLEASE STAND UP & MOVE:
ACTIEVER LEVEN ONDANKS DE LOCKDOWN
Voor het derde jaar op rij organiseert de Liga de
campagne "PLEASE STAND UP AND MOVE" om het
gebrek aan lichaamsbeweging tegen te gaan. Meer
dan ooit leek zo'n campagne noodzakelijk omdat zo
veel mensen ten gevolge van covid-19 thuis zitten en
telewerken.
Twee

weken

lang

stelde

dit

evenement

een

sportprogramma voor dat door cardiologen werd
E.R. SANDRINE DAOUD – ELYZEESE-VELDENSTRAAT, 63 - 1050 ELSENE

ontwikkeld en afgestemd is op drie sportieve niveaus:
sportief – kerngezond maar niet actief – beginner of
kwetsbaarder. Uiteindelijk hebben meer dan 50.000
Belgen zich voor onze campagne ingeschreven!
Het programma bestaat uit video's die u dagelijks
bekijkt, ze zijn ingedeeld volgens intensiteit (laag,
middelhoog of hoog). De video’s zijn nog steeds gratis
verkrijgbaar op onze website: www.liguecardioliga.
be/please-stand-up-and-move-calendar-2021-nl/

EEN CAMPAGNE VAN DE BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA

Deze actie is aangepast aan alle niveaus en is
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bedoeld om aan te tonen hoe eenvoudig en
haalbaar bewegen is en dat het onlosmakelijk
deel moet uitmaken van een gezonde levensstijl.
De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert 150
minuten matig intensieve lichaamsbeweging of 75
minuten zeer intensieve beweging per week – of een
combinatie van beide.

vast die u geleidelijk wilt halen (einddoel
= 10.000 stappen per dag of 30 minuten
lichaamsbeweging).

Hier zijn alvast een paar eenvoudige middeltjes om
dagelijks meer te bewegen:
•

Telefoneer rechtstaand.

•

Leg korte afstanden liever te voet of per fiets
af (minder dan 3 km te voet, minder dan 12 per
fiets).

•

Neemt u toch de auto, parkeer aan de andere
kant van de parking of in een straat verderop.

•

Meet hoe actief u bent en leg doelstellingen

IN MEMORIAM
VAN ONZE VOORZITTER, PROFESSOR ALAIN DE WEVER
Professor Alain De Wever laat niet alleen een groot

Dierbare leden en sympathisanten van de Belgische
Cardiologische Liga

aantal niet te verwaarlozen verwezenlijkingen op het
vlak van gezondheid na maar schonk ons bovendien

Overmand door emoties en droefheid melden we u
het overlijden van onze voorzitter, professor Alain
De Wever. Hij overleed op 8 mei ll.

een kijk op een betere wereld via de verschillende
verenigingsprojecten zoals degene die onze Liga
steunt en/of in het leven roept.

Professor De Wever was in de eerste plaats arts.
Als internist droeg hij het welzijn van de patiënt
hoog in het vaandel, de patiënt stond centraal in
zijn bekommernissen. Professor De Wever was een
charismatische leidersfiguur. Hij kende het Belgisch
gezondheidssysteem zeer goed en heeft er zijn
wetenschappelijke en vernieuwende stempel op
gedrukt.

Om deze en nog veel meer redenen zal professor De
Wever voor allen een bron van inspiratie blijven die
voor altijd in ons geheugen is gegrift; hij blijft onze
"hartenaas".
Wij willen hem zeer hartelijk danken voor de te korte
weg die we samen mochten afleggen en bieden zijn
echtgenote, zijn kinderen, zijn familie en vrienden

Hij was een man van projecten, met een nauwkeurig
afgebakende visie op "gezondheid voor iedereen".
Van de medische directie in het Erasmusziekenhuis
tot het beheer van een groot pharmabedrijf, van
adviseur volksgezondheid tot zijn betrokkenheid
bij tal van gezondheidsorganisaties, niets kon de
goesting stoppen waarmee hij systemen in het leven
riep of bestaande systemen verbeterde.

onze oprechte deelneming aan.
Het team van de Belgische Cardiologische Liga

Wij waren zeer vereerd toen hij In 2017 voorzitter werd
van de Belgische Cardiologische Liga, waarbij hij
zijn energie, bekwaamheid, professionalisme en zijn
goed humeur ten dienst stelde van cardiovasculaire
preventie en gezondheid voor alle Belgen.
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•

nieuws

VLEESVERBRUIK EN CARDIOVASCULAIR RISICO
HOE MINDER BEWERKT VLEES WE VERBRUIKEN, HOE BETER VOOR ONS HART
DR. JEAN-CLAUDE LEMAIRE
Uit de beschikbare gegevens blijkt voortdurend dat
het verbruik van bewerkt vlees, d.w.z. gewijzigd om
de textuur of de smaak ervan te veranderen of om
het langer te kunnen bewaren, geassocieerd wordt
met een hoger gevaar voor cardiovasculaire (CV)
aandoeningen.
Daarnaast pleiten tal van richtlijnen of aanbevelingen
inzake voeding voor een beperking van het verbruik
van rood vlees omdat het een niet te verwaarlozen
bron is van verzadigde vetzuren met een middellange
en lange keten, waarvan men vermoedt dat ze het
cardiovasculair risico vergroten.

omvatte gevogelte het verbruik van het vlees van
alle vogelsoorten,

•

vielen onder de omschrijving bewerkt vlees
alle bereidingen van vlees die waren gezouten,
gerookt of behandeld met bewaarmiddelen en/
of voedingsadditieven (bacon, ham, worsten,
charcuterie, bereide gerechten op basis van
vlees, kebab, burgers, nuggets… zonder dat deze
lijst volledig is).

Groot aantal mensen langdurig gevolgd
Het PURE-onderzoek duurde 9.5 jaar.
134.297
mensen namen deel en werden gedurende al die
tijd gevolgd. Al de deelnemers waren aanvankelijk
vrij van cardiologische aandoeningen en kanker. De
onderzoekers beschikten over alle noodzakelijke
gegevens voor de analyse.

Maar het onderzoek naar een verband tussen het
verbruik van onbewerkt rood vlees en cardiovasculaire
aantasting komt niet tot resultaten die altijd in
dezelfde richting wijzen – men heeft het dan over
incoherente gegevens – en dus kan men niet spreken
van formeel bewijs.

De onderzoekers registreerden het volgende:
7.789 deelnemers overleden aan alle oorzaken samen
6.962 deelnemers hadden zware cardiovasculaire
incidenten (2.968 infarcten, 3335 beroertes en 659
gevallen van hartfalen).

Opheldering door PURE
PURE (Prospective Urban Rural Epidemiology) is een
cohortonderzoek dat 164.007 mensen volgt die bij
aanvang tussen 35 en 70 jaar oud waren. Ze komen uit
21 landen en bestrijken de waaier van de traditionele
inkomensniveaus (laag, middelhoog en hoog).

Onbewerkt rood vlees vrijgesproken

De aard, de omvang en de frequentie van de
verschillende levensmiddelen die deze mensen
verbruiken, werden herhaaldelijk geregistreerd
via specifieke vragenlijsten voor elk van de 21
deelnemende landen.

Uit de analyse blijkt dat er geen statistisch significante
toename van de waarschijnlijkheid van overlijden
aan alle oorzaken of van een zwaar cardiovasculair
incident is tussen de mensen die wekelijks 250 g of
meer onbewerkt rood vlees verbruiken en de mensen
die minder dan 50 g verbruiken.

Het doel van de studie die onlangs in het American
Journal of Clinical Nutrition verscheen, was
opheldering te brengen in de onzekerheid over de rol
die het verbruik van onbewerkt rood vlees speelt. Men
ging op zoek naar eventuele verbanden tussen het
verbruik van verschillende soorten vlees (onbewerkt
rood vlees, bewerkt vlees en gevogelte) en enerzijds
de mortaliteit door alle oorzaken samen en anderzijds
het voorkomen van zware cardiovasculaire incidenten
(infarct, beroerte en hartfalen).

In vergelijking met de mensen die het minst onbewerkt
rood vlees verbruiken, ligt bij de mensen die er het
meest van verbruiken het risico op overlijden aan alle
oorzaken gemiddeld 7% lager en het risico op zware
cardiovasculaire incidenten gemiddeld 1% hoger,
resultaten die geen van beide statistisch significant
zijn.
Zelfde vaststelling voor het verbruik van gevogelte:
voor wie er het meest van verbruikt gemiddeld 4%
minder risico op overlijden aan alle oorzaken en
gemiddeld 2% meer risico op zware cardiovasculaire
incidenten, eveneens resultaten die geen van beide

In deze studie:
•

•

werd onbewerkt rood vlees gedefinieerd als het
verbruik van rund, schaap, kalf en varken,
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van bewerkt vlees gepaard gaat met een groter

statistisch significant zijn.

risico op overlijden aan alle oorzaken en op zware
cardiovasculaire incidenten.

Beschuldigende vinger naar bewerkt vlees

Dat het om een groot aantal deelnemers gaat

Daarentegen wijst de analyse op het bestaan van
een grotere waarschijnlijkheid van overlijden aan alle
oorzaken of van zware cardiovasculaire incidenten
bij mensen die wekelijks 150 g of meer bewerkt vlees
verbruiken in vergelijking met mensen die er geen
verbruiken.

die gedurende lange tijd gevolgd werden, is een
belangrijke troef van dit onderzoek, waarvan het
gevolg dan ook zou moeten zijn dat:
•

enerzijds de twijfels worden weggenomen inzake
het verbruik van onbewerkt vlees, met inbegrip
van rood vlees, mits het gaat om een redelijke

Het risico op overlijden aan alle oorzaken stijgt
met gemiddeld 49%, het risico op een zwaar
cardiovasculair incident met gemiddeld 54%, en dat
zijn resultaten die wel statistisch significant zijn.

hoeveelheid (150 tot 250 g per week lijkt gepast),
anderzijds deze resultaten een krachtige stimulans
zijn om het verbruik van bewerkt vlees drastisch te
verlagen.

Merk hierbij op dat de twee onderzochte soorten
risico's geleidelijk toenemen met gemiddeld 16% per
100 g bewerkt vlees die men wekelijks meer verbruikt

Naar R Iqbal, M Dehghan, A Mente et al. on behalf of the PURE
study. Associations of unprocessed and processed meat intake with
mortality and cardiovascular disease in 21 countries [Prospective
Urban Rural Epidemiology (PURE) Study]: a prospective cohort
study. Am J Clin Nutr. 2021 Mar 31. Online ahead of print. https://doi
org/10.1093/ajcn/nqaa448

Essentiële punten om te onthouden
• Deze studie sluit aan bij voorgaande onderzoeken
die suggereren dat verbruik van onbewerkt rood
vlees niet in verband te brengen is met een hogere
mortaliteit of een groter aantal zware cardiovasculaire
incidenten.
• Ze toont aan dat het verbruik van gevogelte geen
verband houdt met risico op overlijden of op zware
cardiovasculaire incidenten.
• Ze bevestigt daarnaast dat een groot verbruik

Risico op overlijden aan alle oorzaken/zware cardiovasculaire incidenten naargelang de
omvang van het verbruik van verschillende soorten vlees
(analyse van het PURE-onderzoek)

Onbewerkt rood vlees
Overlijden alle oorzaken
Zware CV incidenten
Gevogelte
Overlijden alle oorzaken
Zware CV incidenten
Bewerkt vlees

Overlijden alle oorzaken
Zware CV incidenten

Gemiddeld risico*

Mogelijke variaties
van het risico

p-waarde**

– 7%
+ 1%

van – 15% tot + 2%
van – 8% tot + 11%

0,14 NS
0,72 NS

– 4%
+ 2%

van – 14% tot + 6%
van – 10% tot + 16%

0,21 NS
0,95 NS

+ 49%
+ 54%

van + 8% tot + 110%
van + 8% tot + 98%

0,009 SS
0,004 SS

* Het opgegeven gemiddeld risico is dat van de grootste verbruikers in verhouding tot het risico van de kleinste
verbruikers voor onbewerkt rood vlees/gevogelte en in verhouding tot het risico van niet-verbruikers voor
bewerkt vlees.
** Een resultaat wordt statistisch significant (SS) genoemd wanneer de waarschijnlijkheid (p) dat het aan
toeval ligt kleiner is dan een vooraf bepaald percentage, vaak vastgelegd op 5%, wat uitgedrukt wordt met een
p-waarde < 0,05; p-waarden die daaraan gelijk of hoger zijn (p ≥ 0,05) komen dan overeen met niet-significante
resultaten (NS).
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Nog iets om bij het dossier te voegen

Van verzadigde vetzuren tot trans-vetzuren

Een andere cohortstudie, eveneens verschenen
in het American Journal of Clinical Nutrition,
kan bogen op de gegevens van bijna 500.000
individuen in het Verenigd Koninkrijk. Deze
studie geeft aan dat het verbruik van bewerkt
vlees gepaard gaat met een groter gevaar
voor dementie van alle types en dementie van
Alzheimer; de gemiddelde verhoging van de
risico's bedraagt respectievelijk 44% (van + 24%
tot + 67%, p < 0,001) en 52% (van + 18% tot +
96%, p = 0,001) voor elke opname van 25 g/dag.
(Om dat concreter te maken: een sneetje bacon
vertegenwoordigt ongeveer 25 g bewerkt vlees.)

Of verzadigde vetzuren al dan niet schadelijk
zijn is een relevante vraag aangezien de totale
hoeveelheid vetten en cholesterol aanzienlijk
equivalent is in onbewerkt vlees en in bewerkt
vlees. Die totale hoeveelheid kan dus het verschil
in mortaliteit en in cardiovasculaire incidenten die
meerdere studies vaststellen, niet verklaren.
Waarschijnlijk, maar niet bewezen, is dat dit te
verklaren zou kunnen zijn door een verschil in
het gehalte van een bepaald soort vetzuren,
nl. de zogeheten trans-vetzuren. Die bevinden
zich weliswaar van nature, maar in minieme
hoeveelheden, in vlees en melkproducten van

Ook deze studie spreekt onbewerkt rood vlees vrij
van schuld en toont zelfs voor elke opname van 50
g/dag een gemiddelde daling aan van het risico
dat men dementie krijgt: met 19% (van – 31% tot
– 5%) voor dementie van alle types en met 30%
(van – 47% tot – 8%) voor dementie van Alzheimer.

herkauwers die we regelmatig verbruiken (met
name rund en schaap) maar ze worden vooral
in zeer grote hoeveelheden geproduceerd bij
de bewerking van allerlei levensmiddelen in
de voedingsindustrie (broodsmeersels, gebak,
margarines

en,

wat

vlees

betreft,

bereide

gerechten), die we in steeds meer verbruiken.

Hoe zit het in België?

Welke mechanismen maken dat trans-vetzuren

Uit de voor België beschikbare gegevens blijkt
dat er nog veel werk is, aangezien de Belgische
enquête van 2014 over voedselverbruik een
gemiddeld vleesverbruik (alle soorten door elkaar)
aangaf van 111 g/dag, gespreid over 66 g/dag
bewerkt vlees, 23 g/dag onbewerkt rood vlees en
22 g/dag gevogelte.

schadelijk zijn voor hart en bloedvaten, dat is nog
niet helemaal uitgeklaard. Momenteel zoekt men
actief op drie fronten:
• Wijziging van het evenwicht tussen slechte
cholesterol

(toename)

en

goede

cholesterol

(afname).

Momenteel zijn in België de maximumdrempels
die de Hoge Gezondheidsraad voorschrijft in
zijn "Voedingsaanbevelingen voor de Belgische
volwassen bevolking met een focus op
voedingsmiddelen - 2019" voor alle vleessoorten
samen 300 g per week en voor bewerkt vlees 30
g/week.

• Invloed op de bloedcellen die betrokken zijn bij
immuniteit, met een grotere productie van stoffen
die een rol spelen bij ontsteking.
•

Toename

van

zuurstofradicalen

de
door

productie
de

van

cellen

van

vrije
het

organisme, wat leidt tot oxidatieve stress die
verantwoordelijk is voor laesies.

De diëtist aan het woord:

De samenvoeging van die elementen schept een
situatie die gunstig is voor de ontwikkeling van

Deze gegevens benadrukken hoe belangrijk het is (opnieuw) greep te krijgen op wat we eten door zelf een met
zorg uitgezocht (bij voorkeur lokaal)
stuk onbewerkt vlees te bereiden in
plaats van bereid vlees te eten. Op
die manier kan rood vlees, in matige
hoeveelheden, twee tot drie keer per
week op het menu, afgewisseld met
gevogelte, vis, eieren en plantaardige
alternatieven. Vergeet niet om steeds
rauwe of gekookte groenten te serveren bij uw vleesgerechten.

atherosclerose en de cardiovasculaire uitingen
ervan, en verklaart waarom de Europese Unie
sinds april 2021 de maximale hoeveelheid transvetzuren die industrieel worden geproduceerd per
100 gram vet in voedsel, heeft vastgelegd op 2
gram.
Van

haar

kant

pleit

de

Wereldgezondheidsorganisatie voor een totale
schrapping van industrieel geproduceerde transvetzuren tegen 2023.
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EIEREN
PROF. EMERITUS CHRISTIAN BROHET, UCL
Welke raad kan men geven in verband met het
verbruik van eieren binnen een evenwichtige
voeding? Mogen we eieren eten, en zo ja hoeveel
als we ons hart en onze bloedvaten gezond willen
houden?

met systematisch overzicht van 23 prospectieve
studies die het verband tussen het verbruik van
eieren en cardiovasculaire incidenten (infarct, CVA,
cardiovasculair overlijden) analyseerden. Op een
totaal van bijna 1,5 miljoen mensen die 12 jaar lang
gevolgd werden, telde men 157.324 cardiovasculaire
incidenten. Deze studie komt tot de volgende
conclusies: het verbruik van > 1 ei/dag wordt niet
in verband gebracht met een toename van het
globaal cardiovasculair risico maar veeleer met
een significante daling met 11% van het risico van
kransslagaderlijden! Eieren verbruiken houdt geen
risico in als men aan diabetes lijdt en het CVA-risico
neemt niet toe.

De ideeën zijn op dit gebied de jongste vijftig jaar
aanzienlijk geëvolueerd… In 1968 schreef de American
Heart Association (AHA) voor het verbruik van
voedingscholesterol te beperken tot 300 mg/dag
en het verbruik van eieren tot drie dooiers per week.
Eigeel bevat immers veel cholesterol (tussen 189 en
213 mg, gemiddeld dus 200 mg). Dat idee berustte
op de opvatting dat te veel voedingscholesterol zou
leiden tot een toename van het cholesterolgehalte
in het bloed, en dan vooral van de LDL-cholesterol,
die in verband wordt gebracht met het ontstaan van
atherosclerotische cardiovasculaire ziekten (ASCVZ).

Welke lessen kunnen we trekken uit deze
voedingssaga met betrekking tot het verbruik van
eieren binnen een voeding die ons hart en onze
bloedvaten gezond wil houden?

Sinds een aantal jaren heeft men echter aangetoond
dat vooral bepaalde atherogene verzadigde
vetzuren (in charcuterie en ander bewerkt vlees,
banketbakkersproducten, palmolie, …) de LDLcholesterol in het bloed doen toenemen en dat de
rol van voedingscholesterol miniem is. Sinds 2015
hebben de meeste gezondheidsinstanties trouwens
de aanbeveling om voedingscholesterol te beperken
laten varen. In België bijvoorbeeld stond in 2014
de beperking tot 300 mg voedingscholesterol
per dag nog in de aanbevelingen van de Hoge
Gezondheidsraad (HGR), terwijl ze in de laatste
versie van de aanbevelingen, die van 2019 dateert,
helemaal verdwenen is.
Is er epidemiologisch onderzoek met betrekking
tot het cardiovasculair risico in verband met het
verbruik van eieren?
De wetenschappelijke literatuur bevat heel wat
resultaten die elkaar eerder tegenspreken!
In augustus 2012 kwam een onderzoek bij 1200
patiënten tot het besluit dat risicopersonen hun
verbruik van eigeel, "bijna net zo gevaarlijk als
sigaretten", moesten beperken (1). Maar een
uitgebreid onderzoek van 2013, waarbij 4 miljoen
mensen betrokken waren, besloot dat er geen
verband was tussen het verbruik van eieren en ASCVZ,
een licht verhoogd coronair risico bij diabetici, een
daling van het gevaar voor hersenbloedingen bij
iedereen (2). Recenter, in 2019, toonde een overzicht
van 6 prospectieve studies bij meer dan 29.000
volwassen Amerikanen die 17 jaar werden gevolgd,
een dosisafhankelijk verband aan tussen enerzijds
het verbruik van eieren en voedingscholesterol en
anderzijds de cardiovasculaire mortaliteit (3).

1.

Laten
we
voedingscholesterol
vergeten:
die is niet verantwoordelijk voor het LDLcholesterolgehalte …

2.

Een "redelijk" verbruik van eieren, met andere
woorden 2 à 3 keer per week, in totaal ongeveer
7 eieren per week, kan zonder enig probleem.

3.

Laten we de intrinsieke kwaliteiten van eieren
niet vergeten: ze zijn rijk aan proteïnen van
hoge kwaliteit, aan vitaminen en verschillende
mineralen. Ze leveren luteïne en choline, die
gunstige effecten hebben voor de gezondheid.
Afhankelijk van de voeding van de leghen vormen
ze een bron van poly-onverzadigde vetzuren van
het type omega-3. En ze zijn niet duur, wat altijd
mooi meegenomen is.

De diëtist aan het woord:
Dat eieren, die qua voedingswaarde zo interessant zijn, in eer hersteld worden is uitstekend nieuws! Ze zijn een belangrijke bron
van eiwitten met een veel kleinere ecologische voetafdruk dan vlees. Gebruik ze in
de plaats van andere dierlijke eiwitten. Liever
niet verwerkt in gebak, maar hard of zacht
gekookt, als roerei of omelet, gepocheerd…
mogelijkheden genoeg!
Referenties
1.
Spence JD et al. Atherosclerosis 2012 ; 224(2) : 469-73.
2.
Rong Y. et al. BMJ 2013 ; 346 : e8539.
3.
Zhong V. et al. JAMA 2019 ; 321 (11) : 1081-95.
4.
Krittanawong C. et al. Am J Med 2021 : vol 134, issue 1 : 76-83
E2.

De recentste studie is pas in januari van dit jaar
gepubliceerd (4). Het gaat om een meta-analyse
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KOFFIE EN HART
PROF. BERNARD COSYNS, DR. FREDERIK VERBRUGGE, DR. CAROLINE WEYTJENS,
CENTRUM HART-EN VAATZIEKTEN, UZ BRUSSEL
Zwarte thee bevat tussen 40 en 120 mg per kop,
groene thee tussen 25 en 29 mg.
Als

je

onaangename

symptomen

ondervindt

(zenuwachtigheid, prikkelbaarheid, angst, snellere
hartslag en/of hartkloppingen en slaapproblemen),
noteer dan hoeveel cafeïne je hebt verbruikt en bouw
de hoeveelheid geleidelijk af tot je een punt bereikt
waarop je die ongewenste effecten niet meer ervaart.
Denk hierbij ook aan het tijdstip van je laatste
Dagelijks één of meer koppen koffie drinken kan
volgens nieuw onderzoek (1) het risico van hartfalen
verkleinen. Maar alleen als de koffie niet cafeïnevrij is.

cafeïneverbruik. Cafeïne kan na de laatste kop nog

Uit de Framingham Heart Study, de Atherosclerosis
Risk in Communities Study en de Cardiovascular
Health Study, waarbij gedurende tien jaar in totaal
meer dan 21.000 volwassenen werden gevolgd die
tot drie koppen koffie per dag dronken, bleek dat
bij mensen die meer koffie dronken het gevaar voor
hartfalen op lange termijn kleiner werd. Cafeïnevrije
koffie drinken daarentegen verhoogde het risico
significant bij de deelnemers aan het Framinghamonderzoek.

te voorkomen. Hou dus in de gaten of een koffietje

ongeveer zes uur in het organisme circuleren. Goed
slapen is van belang om gezond te blijven en ziekten
's avonds of in de late namiddag je niet langer
wakker houdt dan gepland of belet dat je lichaam de
herstellende slaap geniet die het iedere nacht nodig
heeft.
Interessant is dat de bereidingswijze een rol speelt.
Ongefilterde koffie wordt geassocieerd met een
hogere cardiovasculaire mortaliteit terwijl filterkoffie
wordt geassocieerd met een lagere mortaliteit (15%

Naast koffie zijn er wel meer courante levensmiddelen
en dranken die van nature cafeïne bevatten, zoals
(zowel zwarte als groene) thee en chocolade. Ook
kan cafeïne worden toegevoegd aan frisdranken,
energiedrankjes en dergelijke. Koffie en thee zijn de
populairste dranken ter wereld en koffie is daarbij
veruit de grootste bron van cafeïneverbruik. Matig
cafeïnegebruik hoeft voor de meeste gezonde mensen
geen probleem te zijn, maar hou de aanbevolen
limiet van 400 mg per dag in het achterhoofd om
negatieve bijwerkingen te vermijden. Even belangrijk
is het besef dat geen twee mensen gelijk zijn en dat
sommige mensen voor cafeïne gevoeliger zijn dan
andere. Filterkoffie kan 95–200 mg cafeïne per kop
bevatten, bij oploskoffie is dat 27–173 mg per kop.

minder) dan geen koffie drinken. (2)

Referenties
1. Association Between Coffee Intake and Incident Heart Failure
Risk A Machine Learning Analysis of the FHS, the ARIC Study,
and the CHS Laura M. Stevens , Erik Linstead , Jennifer L. Hall ,
David P. Kao Oorspronkelijk gepubliceerd 9 februari 2021 https://
doi.org/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.119.006799Circulation:

Heart

Failure. 2021;14:e006799
2 Coffee Consumption and mortality from cardiovascular disease
and total mortality : Does the brewing matter matter ? Aage Twerdal,
Randi Selmer et al European Journal of Preventive Cardiology april
2020

De diëtist aan het woord:
In matige hoeveelheden is koffie dus absoluut niet die veronderstelde vijand van het
hart. Koffie kan met of zonder melk, maar bij voorkeur zonder suiker. Vermijd de typische koffiepauze waar koekjes of andere zoetigheden bij de koffie horen! Vervang
dat soort tussendoortjes door noten en/of vers fruit.
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vereniging aan het woord
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Hoe hou ik mijn "slechte cholesterol" laag?
Het antwoord op deze vraag klinkt vrij simpel: gezond leven. Maar wat houdt gezond leven juist in? Hier vatten
we enkele dingen samen die een groot verschil kunnen maken:

Stop met roken
Probeer je stress in de hand te houden
Bereik een gezond gewicht: het is voornamelijk hoog buikvet dat geassocieerd is met een verhoogd
cholesterol
Eet gezond
Eet gevarieerd met veel groente, fruit en voedingsvezels: volg de richtlijnen van de voedingsdriehoek,
beperk voedsel uit de restgroep zo veel mogelijk
Eet zo min mogelijk zout
Gebruik zo min mogelijk vet in de bereiding van voedsel
Het is niet nodig of mogelijk om vet volledig te verbannen: gebruik zo weinig mogelijk en vervang
verzadigd vet door onverzadigd als u het toch nodig heeft
Hoe herken je verzadigd en onverzadigd vet?
Verzadigd vet is vaak hard bij kamertemperatuur en zit voornamelijk in dierlijke producten
Roomboter en margarine in een wikkel
Volle melkproducten en kaas
Vet vlees, vleeswaren en worst
Chocolade, koek en gebak
Snacks, zoutjes en kaasstengels
Onverzadigd vet zit in vloeibare bakproducten, olie, noten en
vette vis
Bepaalde voeding bevat cholesterol: eidooiers, (orgaan)vlees, paling,
garnalen, schelpdieren. Beperk de inname van deze etenswaren.
Voedingssupplementen hebben vaak geen bewezen effect: bespreek dit
eerst met uw huisarts vooraleer ze in te nemen.
Beweeg min. 30 min/dag aan een matige intensiviteit, maak bijvoorbeeld
een wandeling of ga fietsen.

Getuigenis van Pierre
"Al sinds mijn zestiende neem ik medicatie voor mijn hart. Ik merkte toen dat ik snel uitgeput was, zeker tijdens
de lessen turnen op school. Na een bezoek aan de huisarts, ben ik een week opgenomen geweest in het
ziekenhuis van Leuven. Daar stelden de artsen uiteindelijk de diagnose ‘hypertensie’ (hoge bloeddruk) en gaven
ze me medicatie mee, zonder daar veel meer informatie over te geven. Bloed trekken gebeurde toen ook niet,
dus over mijn cholesterol wist ik toen eigenlijk niets.
Tijdens mijn 48e levensjaar kreeg ik een hartinfarct. Als ik hieraan terugdenk, zijn er waarschijnlijk een aantal
factoren die een rol hebben gespeeld zoals die hoge bloeddruk, mijn overgewicht, mijn verhoogde cholesterol
(dat ik later pas te weten kwam), maar vooral de stress op het werk. Na dit hartinfarct zijn er enkele
aanpassingen gebeurd in mijn leven. Zo zijn mijn voedingsgewoonten drastisch veranderd. Ik eet nu slechts één
keer per week rood vlees en voor de rest staat er kip of vis op het menu. Vettig eten vermijd ik en de porties die
ik eet zijn sterk verminderd in grootte. Vervolgens moet ik medicatie nemen voor mijn hart, onder andere om mijn
cholesterol onder controle te houden. Ik merk duidelijk het verschil nu. Ik ben 20 kg vermagerd en voel me veel
fitter. Ik kan alles doen wat ik wil, zoals bijvoorbeeld uren wandelen met mijn hond. Ik ga nog steeds om de vier
maanden naar de huisarts ter controle van mijn cholesterol. Door de combinatie van levensstijlaanpassingen en
medicatie is deze al jaren perfect binnen de gezonde marges."

Geschreven door Eline Hendrickx, Florian Van Oers, Robin Stinissen, Imke Lodewijkx
Lay-out door Anne-Sophie Mottie
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woordenboek

CEREBRALE VENEUZE TROMBOSE EN COVID-19
PROF. EMERITUS CHRISTIAN BROHET, UCL
verschijnen 1 tot 2 weken na de injectie, zonder dat
een oorzakelijk verband bevestigd kan worden. In de
meeste gevallen gaat het om vrouwen onder 65 jaar
die geen voorgeschiedenis van CVT of longembolie
hadden. Naast de gevallen in de hersenen zijn er
andere atypische plaatsen geconstateerd (veneuze
trombose in het maag- en darmstelsel).

Bij een aantal patiënten met covid-19 heeft men van
bij het begin van de epidemie gevallen van veneuze
trombose gesignaleerd, meer bepaald diepe veneuze
trombose (DVT) in de benen en longembolie. Ook
gevallen van arteriële trombose zijn gerapporteerd.
Recenter werd een zeldzame vorm van cerebrale
veneuze trombose vastgesteld na een injectie met
het vaccin van Astra-Zeneca.

Het bijzondere aan deze CVT's is de aanwezigheid
van een trombopenie, d.w.z. een daling van het
aantal bloedplaatjes, wat kan leiden tot bloedingen,
en van stollingsstoornissen die de vorming van
bloedproppen verklaren. Het gelijkt op trombopenie
als gevolg van het antistollingsmiddel heparine
(HIT) en doet ook denken aan het diffuse intravasale
stollingssyndroom (DIS) dat zich voordoet bij
ernstige infecties (sepsis) en tot uiting komt door
tromboses en bloedingen tegelijk.

Wat is een cerebrale veneuze trombose precies?
Een cerebrale veneuze trombose (CVT) of "cerebrale
tromboflebitis" is de verstopping van één of meer
cerebrale veneuze sinussen, het aderstelsel dat
bloed uit de hersenen afvoert, door een bloedprop
(trombus). Het is een zeldzame vorm (< 1%) van een
cerebrovasculair accident (CVA) die vaker voorkomt
bij jonge vrouwen. De prop die de bloedafvoer uit
de hersenen belemmert, veroorzaakt intracraniële
hypertensie, ischemieverschijnselen (verlamming,
spraakstoornissen,…) en bloedingen.
De symptomen zijn
gezichtsproblemen,
epilepsieaanvallen…

Over het mechanisme achter deze specifieke vorm
van CVT met trombopenie na inenting bestaan
alleen hypotheses. Het zou kunnen dat het vaccin
een buitensporige immuunreactie veroorzaakt
met ontstekingsreactie en massale activering van
bloedplaatjes en stollingsfactoren die uiteindelijk
leiden tot veneuze of arteriële tromboses. Men heeft
zelfs de mogelijkheid geopperd dat het vaccin per
ongeluk in een ader van de deltaspier in de schouder
is ingespoten…

uiteenlopend: hoofdpijn,
bewustzijnsstoornissen,

De diagnose begint met het vaststellen van een
afwijking bij oftalmologisch onderzoek van de
oogbodem en wordt bevestigd door hersenbeelden
(scans, vooral MR-angiografie).

Een studie die in het British Medical Journal
gepubliceerd werd, telde het aantal tromboembolieën bij 280.000 mensen, hoofdzakelijk
vrouwen tussen 18 en 65 jaar die in Denemarken
en Noorwegen wonen en ten minste één dosis van
het vaccin van Astra Zeneca kregen. Men kwam uit
op 11 bijkomende trombo-embolieën (bovenop het
verwachte aantal) per 100.000 inentingen. Deze
studie bevestigde het abnormaal hoge percentage

De prognose zou gunstiger zijn dan bij arteriële
CVA (10% mortaliteit tegenover 40% voor alle CVA's
samen, 80% volledig herstel), maar dat hangt af van
de context.
De vermoedelijke oorzaken zijn talrijk: infecties van de
hersenen en de NKO-sfeer, hersentumoren, invasieve
kanker, algemene infectie, stollingsstoornissen,
zwangerschap en post partum, enz.
De behandeling bestaat in het toedienen van een
antistollingsmiddel: heparine gevolgd door een oraal
antistollingsmiddel.

sinustrombosegevallen: 2,5/100.000 of 1 geval per
40.000 inentingen. Er werd daarentegen geen te
hoog aantal veneuze tromboses met trombopenie
vastgesteld. De verhouding tussen voordelen
en risico blijft dus uiterst gunstig en de meeste
gezondheidsinstanties adviseren het vaccin van
Astra Zeneca te blijven toedienen.

Cerebrale veneuze trombose na vaccin tegen covid:
wat moeten we daarvan denken?
Enkele zeer zeldzame gevallen van CVT zijn
gerapporteerd na toediening van een vaccin tegen
covid, hoofdzakelijk dat van Astra Zeneca, wat een
aantal Europese landen ertoe heeft aangezet de
toediening ervan op te schorten. De symptomen

Zijn er voorzorgen te nemen of maatregelen aan te
bevelen?
Aangezien
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het

mechanisme

van

CVT's

heel

bijzonder is, vormt een voorgeschiedenis van CVT
of longembolie geen formele tegenindicatie voor
inenting, maar voorzichtigheid is toch geboden!
Overigens hoeft men een lopende behandeling
tegen trombose niet te onderbreken.

toediening van hoge dosissen immunoglobulines.

Men
moet
opletten
voor
het
verschijnen
van
symptomen
(hoofdpijn,
duizeligheid,
gezichtsstoornissen…) die meer dan 3 dagen na
toediening van het vaccin aanhouden. Indien tekenen
van bloedingen op de huid verschijnen (blauwe
plekken, met rode stippen), moet men snel een arts
raadplegen.

9 miljoen toegediende vaccindosissen over de hele

Bevestigde gevallen van CVT na een vaccin tegen
covid vergen een specifieke behandeling: GEEN
heparine als antistollingsmiddel maar intraveneuze

Zeneca alleen toe te dienen aan wie ouder dan 55-65

V

Besluit
Deze CVT-gevallen na een soort vaccin tegen covid
blijven uiterst zeldzaam: een zestigtal op meer dan
wereld. Het oorzakelijk verband is formeel niet
vastgesteld, maar de bijzondere aard ervan noopt
tot voorzichtigheid. Aangezien het in de meeste
gevallen om eerder jonge mensen gaat, hebben
sommige landen besloten het vaccin van Astrajaar is. In België is dit vaccin momenteel aangewezen
bij volwassenen vanaf 41 jaar.

vraag/antwoord

IK HEB EEN VRAAG

VAAK GESTELDE VRAGEN OVER DE BEHANDELING VAN TE HOGE LDL-CHOLESTEROL MET GENEESMIDDELEN:
PROF. EMERITUS JEAN-LUC VANDENBOSSCHE, ULB

Een paar jaar geleden kreeg ik te horen dat mijn
cholesterolgehalte 'normaal' was. Het is nog altijd
hetzelfde en toch vindt mijn arts dat het nu te hoog
is en schrijft hij mij een geneesmiddel voor. Ik snap
het niet meer…
Om te beginnen moet men onderscheid maken tussen
'normale' en 'optimale' waarde. Vaak beschouwt
men als normaal het gemiddelde van de waarden
van mensen die in goede gezondheid lijken, met als
grenzen de waarden waar 95% van al die mensen
tussen zitten (gemiddelde +- 2 standaardafwijking).
In de geneeskunde spreekt men voor bepaalde
metingen liever van optimale of aanbevolen waarde,
d.w.z. de waarde die gekoppeld is aan de beste
prognose. (Lichaamsgewicht is een goed voorbeeld
van metingen waarbij de optimale waarde verschilt
van het gemiddelde bij de bevolking!)
Vervolgens moet men rekening houden met het
wetenschappelijk bewijs dat er in de loop der
jaren gekomen is voor de stelling dat minder LDLcholesterol gepaard gaat met minder cardiovasculaire
overlijdens en incidenten. Om aan dat bewijs te
geraken moet men uiteraard studies verrichten met
een voldoende groot aantal personen en die lang
genoeg duren, meestal ten minste vijf jaar. Men
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dient eveneens te beschikken over medicijnen die
het cholesterolgehalte sterk kunnen doen dalen,
en die moleculen zijn de jongste jaren ontdekt en
ontwikkeld.
Het staat nu vast dat er een lineair verband bestaat
tussen het LDL-cholesterolgehalte en het risico
op cardiovasculaire incidenten: hoe lager de LDLcholesterol, hoe kleiner het risico.
Dankzij nieuwe, zeer krachtige geneesmiddelen, die
soms onderling gecombineerd worden, kan men
het LDL-cholesterolgehalte tegenwoordig sterk
doen dalen: men heeft vastgesteld dat die sterkere
dalingen dan wat vroeger werd aanbevolen, een
voordeel opleverden zonder nadelig te zijn voor
andere gezondheidsindicatoren.
Ook is aangetoond dat het voordeel samenhangt
met iemands globaal risiconiveau: bij mensen die
reeds een cardiovasculair incident achter de rug
hebben, is het gevaar voor recidief uiteraard zeer
groot als er geen maatregelen worden genomen;
ook al lijkt hun cholesterolgehalte niet heel hoog, het
verlagen zal voordeel opleveren. Maar voor iemand
met een zeer gering risico (wat aan de hand van
de SCORE-tabellen gemakkelijk in te schatten valt

en een hoger LDL-cholesterolgehalte heeft dan deze

op grond van geslacht, rookgedrag, bloeddruk en
cholesterolgehalte) is precies hetzelfde gehalte niet
noodzakelijk een reden om het met medicijnen te
verlagen.

limieten, zou dus ten minste zijn voedingspatroon en
manier van leven moeten wijzigen en eventueel een
behandeling moeten starten voor het matige risico,
indien de aangepaste levensstijl niet volstaat – wat

Heeft het zin bij bejaarde mensen van meer dan
75-80 jaar het cholesterolgehalte te verlagen?
Verandert dat nog iets?

vaak het geval is. Maar rond 40-50 jaar beslissen

Om te beginnen moet men rekening houden met de
toename van de levensverwachting. Voor veel mensen
die in België leven en 80 zijn, is een levensverwachting
van een tiental jaren niet onwaarschijnlijk. Die
levensverwachting nog verhogen is moeilijk, maar
het is van belang alles in het werk te stellen om die
jaren te laten verlopen zonder vaataandoeningen,
want die kunnen een verwoestende impact hebben,
denk aan hemiplegie of hartfalen.

een manier om de beslissing te staven is op zoek

Anderzijds en in tegenstelling tot wat tot voor kort
werd voorgesteld, is stoppen met statines vanaf 80
jaar schadelijk; en bovendien blijkt uit zeer recent
onderzoek dat behandelen na 80 zelfs bij wijze
van primaire preventie heilzaam is, dus zonder dat
de betrokkene ooit cardiovasculaire problemen
heeft gehad of een revascularisatie heeft moeten
ondergaan.

invasieve maar steeds

De huidige trend is dus een hypocholesterolemiërende
behandeling na 80 jaar voort te zetten als ze voordien
reeds liep.

energiekere therapeutische houding.

om te starten met medicijnen die men zeer lang
zal moeten nemen, mag niet lichtzinnig gebeuren:
gaan naar infraklinische tekenen van vaatlijden. Het
is evident

dat geneesmiddelen aangewezen zijn

wanneer een vasculair accident heeft plaatsgehad,
maar men moet ook weten dat zo'n accident zich
voordoet op reeds bestaande en zeer vaak niet
behandelde laesies die zich geleidelijk en geniepig
vestigen. We beschikken over eenvoudige en nietnauwkeurigere technieken

om die 'stille' vaatlaesies op te sporen. In het
bijzonder zijn echografie van de halsslagaders en de
calciumscore van de kransslagaders hier interessant
gebleken: de aanwezigheid van atheroomplaques
in een halsslagader en/of een hoge calciumscore
(> 100 eenheden) zouden moeten pleiten voor een

Momenteel lopen uitgebreide studies om uit te
maken of, zoals sommigen nu reeds voorstellen, het
nut heeft een behandeling na de leeftijd van 80 te
starten als het LDL-cholesterolgehalte hoog is (meer
dan 100 mg%) en als men oordeelt dat de betrokkene
een hoog risico vertoont.

Hoe beslist men met een chronische behandeling
met medicijnen te starten bij mensen met een
gering of middelhoog cardiovasculair risico en een
'matig' hoog cholesterolgehalte?"
Het komt vaak voor dat het LDL-cholesterolgehalte
bij volwassenen van middelbare leeftijd zonder
cardiovasculaire antecedenten tussen 120 en 160
mg% ligt. Deze patiënten vertegenwoordigen het
merendeel van de 40-plussers.
Volgens de recentste Europese aanbevelingen zou het
LDL-cholesterolgehalte lager dan 116 mg% moeten
zijn voor mensen met een laag risico (<1%) en lager dan
100 mg% voor mensen met een matig risico (tussen
1 en 5%). Iemand die tot deze categorieën behoort
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VOOR 4 PERSONEN
VOORBEREIDING: 20 MIN

aan tafel!

KOOKTIJD: 17 MIN

MET BULGUR
GEVULDE
TOMATEN

EENVOUDIG
€€€

•

4 grote tomaten op tros, of 8 middelgrote

•

1 kl + 1 el olijfolie

•

1 ui, gehakt

•

150 g bio bulgur

•

1 ei omega 3

•

1 eiwit

•

100 g parmezaanse kaas, geraspt

•

50 g pijnboompitten, grof gehakt

•

4 el basilicum, gehakt

•

4 el bieslook, gehakt

•

4 el platte peterselie, gehakt

•

Garnituur:

•

blaadjes basilicum

Fruit de ui gedurende 2 minuten tot hij glazig is.
Zet opzij.
4.

verpakking.
5.

Klop de eieren lichtjes op.

6.

Meng in een kom de bulgur met de ui, het vlees van
de tomaten, het ei en het eiwit, de parmezaanse
kaas, de pijnboompitten, het basilicum, het
bieslook en de platte peterselie. Voeg zout en
peper toe en meng goed door elkaar.

7.

met een houten stokje.
8.

1.

Verwarm de oven voor op 220°C.

2.

Laat de steeltjes aan de tomaten zitten en snijd
de bovenkant van de tomaten rondom open. Haal
ze uit met een lepel en doe de pitjes weg. Houd
het vlees van de tomaten bij.

Verdeel het mengsel over de tomaten. Zet de
bovenkanten met steeltje er weer op en bevestig

Bestrijk de bodem en de wanden van een
ovenschotel met de overblijvende olijfolie.

9.

3.

Kook de bulgur volgens de aanwijzingen op de

Schik de tomaten er naast elkaar in. Zet
gedurende 15 min in de oven.

10. Ga na of de tomaten gaar zijn door er met de
punt van een mesje in te prikken. Indien de punt
droog blijft zijn de tomaten gaar.
11.

Verwarm een koffielepel olie in een braadpan.

Neem de tomaten uit de oven en garneer ze met
een blaadje basilicum.

+ Lekker met een jonge sla op smaak gebracht met balsamico en notenolie.

E 396 kcal/1659 kJ - E.W. 21 g - V. T. 20,5 g - V.V. 6,5 g - K 32 g - V 3,6 g - Ch 73 mgv;
Lekker gezond: deze geurige vegetarische variante van de traditionele met gehakt gevulde tomaten
is rijk aan eiwitten, geeft langdurige energie, essentiële vetzuren, voedingsvezels en een goede dosis
magnesium.
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