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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.
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De vraag zou gesteld kunnen worden als maatschappelijk aandachtspunt of in 
de vorm van een filosofisch debat, maar het is wel degelijk een terugkerend 
thema waarmee patiënten en artsen in hun dagelijks leven te maken krijgen. 
Ouder worden wordt in zijn gerontologische benadering beschouwd als 
een ziekte die de grootste morbiditeit en mortaliteit veroorzaakt. Het kan 
bestreden worden met aangewezen middelen die mikken op de metabole en 
pathologische veranderingen die er de oorzaak van zijn.

Dat is een preventieve aanpak, in tegenstelling tot de geriatrische aanpak 
die er eerder in bestaat de opeenstapeling van pathologische schade van 
veroudering te verzorgen terwijl die al een feit is. Met andere woorden een 
aanpak die probeert het verloop van de tijd af te remmen – een bij voorbaat 
verloren strijd omdat die pathologieën almaar talrijker worden naarmate de 
tijd verstrijkt.

Geen preventieve benadering toepassen komt erop neer dat men 100.000 
mensen per dag veroordeelt tot een onvermijdelijke te vroege dood.

Uiteraard valt leeftijd op zich onder uiterst uiteenlopende definities: de definitie 
die verband houdt met de burgerlijke staat of met de chronologische leeftijd 
(in de vorm van een cijfer op onze identiteitskaart), te plaatsen tegenover 
een veeleer fysiologische definitie, die het lichamelijk en geestelijk aanvoelen 
en iemands kwetsbaar gevoel of kwetsbare staat weerspiegelt. Dat is een 
fundamenteel begrip waarmee men rekening moet houden bij de preventieve 
en therapeutische aanpak. De Europese richtlijnen inzake cardiovasculaire 
preventie, pas in 2021 gepubliceerd, hebben risicoscores voor de chronologische 
leeftijd en in het bijzonder voor bejaarde patiënten (SCORE-2 OP) opgenomen, 
en dat is nieuw. Daarnaast zijn andere instrumenten voorgesteld (LIFE-CVD) 
waarmee het voordeel van preventief optreden voor de jaren die men nog 
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voor zich heeft kan worden gemodelleerd. 

Dit nummer van Hart & Slagaders focust op de 
synergetische aard van de voornaamste risicofactoren 
en op het belang van een globale aanpak van het 
cardiovasculair risico.

Van belang is op te merken dat het risico van 
complicaties die aan de behandeling verbonden zijn, 
toeneemt naarmate het cardiovasculair risico zelf 
groter wordt. Een gepersonaliseerde aanpak is dan 
ook wenselijk.

De voornaamste risicofactoren (diabetes, 
dyslipidemie, voorkamerfibrillatie…) komen aan bod, 
evenals het deel van het risico dat toe te schrijven is 
aan elke factor afzonderlijk, afhankelijk van iemands 
leeftijd.

Op dezelfde manier gaat dit nummer gedetailleerd 

in op soorten medicatie en de therapeutische doelen 
ervan. Men moet er zich van bewust zijn dat oudere 
patiënten meer comorbiditeiten vertonen en meer 
medicatie moeten nemen. Patiënten en artsen 
krijgen dan ook vaak te maken met problemen 
inzake therapietrouw. Bemoedigende berichten die 
onlangs tijdens het congres van de European Society 
of Cardiology (ESC) werden meegedeeld over de 
polypill (slechts één tablet met daarin meerdere 
werkzame bestanddelen) lijken een toename van de 
therapietrouw en dus van de doeltreffendheid van de 
behandeling te laten zien.

Men zegt dat een mens zo oud is als zijn slagaders. 
Laten we ons hart en onze slagaders dus goed 
verzorgen om zo lang mogelijk zo goed mogelijk te 
leven.

PROFESSOR EMERITUS CHRISTIAN BROHET, CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC

cv risicofactor

LICHAAMSBEWEGING EN MOBILITEIT BIJ OUDERE MENSEN

Gebrek aan lichaamsbeweging – een ‘zittend leven’  
is een klassieke risicofactor met betrekking tot hart- 
en vaataandoeningen, op elke leeftijd. In dit artikel 
spitsen we ons toe op lichaamsbeweging bij oudere 
mensen of bejaarden. Dan moeten we ons natuurlijk 
eerst deze fundamentele vraag stellen: wanneer is 
iemand ‘bejaard’?

Senior zijn kan op verschillende manieren!

In haar aanbevelingen om de algemene bevolking 
tot meer lichaamsbeweging aan te zetten bakent de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) verschillende 
leeftijdsgroepen af. Als bejaarde beschouwd zij 
iemand die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt 
(65 jaar of ouder dus…). Vanzelfsprekend heeft 
die leeftijdgrens iets willekeurigs; misschien is ze 
gekozen omdat 65 de gemiddelde leeftijd is waarop 
men in veel van onze landen met pensioen kan? 65 
is dus weliswaar de leeftijd waarop men officieel 
‘senior’ wordt, maar fysiologisch bekeken spelen nog 
andere factoren mee (erfelijkheid, voorgeschiedenis, 
algemene gezondheid en gezondheid van hart en 
bloedvaten). Een realistischer indeling zou zijn dat 
men onderscheid maakt tussen ‘jonge senioren’, 
mensen tussen 65 en 79 jaar, en als ‘bejaarde 
senioren’ mensen ziet die 80 zijn geworden (die dus 
80 jaar of ouder zijn).

Officiële aanbevelingen

Voor 65-plussers zijn dit de aanbevelingen van 
de WGO, die we daarna zullen verduidelijken en 
nuanceren:

1. Ten minste 150 minuten per week 
lichaamsbeweging met matige intensiteit, 
bijvoorbeeld stevig wandelen, ofwel 75 minuten 
per week lichaamsbeweging met hoge intensiteit, 
bijvoorbeeld joggen, hardlopen, trektochten; 
ofwel een combinatie van beide;

2. Ten minste twee dagen per week oefeningen om 
de grote spiergroepen te versterken;

3. Ten minste drie dagen per week oefeningen om 
het evenwicht te verbeteren (om te voorkomen 
dat men makkelijk valt).
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Hoe maak je concreet werk van die officiële 
aanbevelingen?

De 150 minuten bewegen per week is zowat de 
makkelijk te onthouden standaardwaarde geworden. 
Verdeeld over de vijf werkdagen van de week komt 
dat overeen met 30 minuten bewegen per dag 
(eventueel opgesplitst in drie keer tien minuten).

Onder ‘matige intensiteit’ verstaat men beweging 
in de trant van wat men in het Engels brisk walking 
noemt, te vertalen als stevig doorstappen tegen 
ongeveer 5 à 5,5 km/uur. Dat is sneller dan normaal, 
zodat men zich net een beetje buiten adem voelt 
of licht transpireert. Vroeger gold als aanbeveling 
dat men moest trachten minstens 10.000 stappen 
per dag af te leggen, maar dat is moeilijk te 
verwezenlijken. Intussen geven andere studies aan 
dat het wandeltempo belangrijker is dan het aantal 
afgelegde stappen.

‘Hoge intensiteit‘ komt dan weer neer op een 
activiteit zoals joggen, hardlopen of langere tochten 
te voet (trektochten).

Twee keer per week spierversterkende oefeningen is 
een moeilijker toe te passen aanbeveling, aangezien 
men daarvoor haast niet anders kan dan naar een 
fitnesscentrum te trekken; men kan die aanbeveling 
echter ook vervangen door afwisseling te brengen 
in de lichaamsbeweging, bijvoorbeeld: fietsen, 
zwemmen, tuinieren, enz.

Belangrijk zijn de aanbevolen lichaamsoefeningen 
om ongeveer drie keer per week aan het evenwicht 
te werken; bedoeling daarvan is immers te 
voorkomen dat oudere mensen vallen. Het kan gaan 
om oefeningen zoals rechtop staan op één been, 
achteruit lopen, enz.

Hoe beoordeelt men de fysieke capaciteit van 
oudere mensen?

Of en hoe intensief men als oudere aan 
lichaamsbeweging kan doen, houdt natuurlijk 
verband met de fysieke capaciteit, rekening houdend 

met de algemene gezondheidstoestand en met 
een eventuele handicap. Wie een zittend leven 
leidt, bezoekt best eerst een dokter en legt indien 
nodig bij een cardioloog een inspanningsproef af 
op een loopband of een cyclo-ergometer. Onlangs 
werd een test om de fysieke capaciteit van oudere 
mensen te beoordelen geëvalueerd, met name 
de Short Physical Performance Battery (SPPB). 
Dat is de som van de scores voor drie criteria: de 
evenwichtstest, de stapsnelheidstest en de test 
waarbij men meermaals opstaat van een stoel. 
Met deze drieledige test kan men iemands fysieke 
capaciteit op een eenvoudige manier beoordelen. In 
een onlangs gepubliceerde Amerikaanse studie1 bij 
5570 mensen met een gemiddelde leeftijd van 75 
jaar die gedurende zeven jaar gevolgd werden, bleek 
dat een lage SPPB-score een indicator was voor 
een ongunstige evolutie op cardiovasculair gebied 
(infarct, CVA, hartdecompensatie, overlijden), los 
van andere risicofactoren en van de persoonlijke 
voorgeschiedenis.

Wat kan men oudere en zeer oude mensen best als 
advies geven?

Per week 150 minuten lichaamsbeweging met een 
matige intensiteit kan als aanbeveling moeilijk in de 
praktijk te brengen lijken bij oudere mensen. Een 
recente publicatie2 wist aan te tonen dat die 30 
minuten stevig stappen per dag alleen realistisch 
waren bij de jongste senioren. De mate waarin men 
zittend leeft, neemt met de leeftijd toe: van 55% 
(7,7 uur) bij 20- tot 29-jarigen naar 67% (9,6 uur) 
bij mensen van 70-79 jaar. Wordt de hoeveelheid 
lichaamsbeweging objectief gemeten met een 
accelerometer, dan haalt slechts 10-15% van de 
senioren de minimaal aanbevolen beweging.

Wat is uiteindelijk het ‘minimum minimorum’ qua 
beweging om senioren alsnog cardiovasculaire 
bescherming te bieden?

Tijdens het congres van de European Society of 
Cardiology van dit jaar werden de resultaten van een 
Koreaans onderzoek gepresenteerd, een onderzoek 
om de invloed van gewoon stappen op de mortaliteit 
van zeer oude mensen (85 jaar en ouder) na te gaan. 
De auteurs toonden aan dat een uur stappen per 
week de globale mortaliteit en de cardiovasculaire 
mortaliteit bij die zeer oude mensen deed dalen, 
zelfs bij diegenen die de aanbevolen hoeveelheid 
lichaamsbeweging in hun dagelijks leven niet 
haalden3.

Uiteindelijk is dit de boodschap: oudere mensen 
hebben er alle belang bij zo weinig mogelijk toe 
te geven aan een zittend leven; zelfs niet meer 
dan een uurtje stappen per week (tegen een 
normale snelheid) gaat al gepaard met een gunstig 
effect, niet alleen voor de preventie van hart- en 
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vaataandoeningen, maar ook voor de gezondheid 
in het algemeen, voor de gewrichten, bescherming 
tegen kanker… bovendien is het goed voor het 
moreel! Dit advies is des te verstandiger als het 
gericht is tot gepensioneerden, want zij hebben tijd 
om aan hun dagelijkse portie beweging te spenderen. 
Zij moeten aangespoord worden tot minstens een 
halfuur lichte activiteiten per dag en tot minder tijd 
zittend doorbrengen; dat kan door ieder uur 1 à 2 
minuten recht te staan of een beetje rond te lopen 
(bijvoorbeeld tijdens het telefoneren). Te onthouden 
is dat elke lichaamsbeweging, hoe licht ook, alleen 
maar heilzaam kan zijn!

Referenties

1. X. Hu et coll. Physical function and subsequent 
risk of cardiovascular events in older adults : the 
atherosclerosis risk in communities study. J Am Heart 
Assoc 2022 ; 11 : e025780.

2. P.B. Sparling et coll. Recommendations for physical 
activity in older adults. BMJ 2015 ; 350 : h 100.

3. M. Jin et coll. Association of usual walking with 
mortality in oldest old adults aged 85 years and older : 
a nationwide senior cohort study. ESC Congress 2022, 
n° 85643. 

Dankzij de vooruitgang van de geneeskunde en de 
almaar betere leefomstandigheden veroudert de 
bevolking en worden steeds meer mensen tachtig en 
negentig jaar.

De jongste drie tot vier decennia zijn hartproblemen 
opgedoken die voordien als zeldzaam werden 
beschouwd en die vrij typisch zijn voor een heel 
hoge leeftijd: 1. degeneratieve aortastenose, 2. niet-
valvulair atriumfibrilleren (NVAF) en 3. hartfalen 
en in het bijzonder de vorm van hartfalen met met 
gepreserveerde systolische functie (samentrekking).

De welbekende cardiovasculaire risicofactoren 
(roken, hoge bloeddruk, cholesterol, diabetes, 
zwaarlijvigheid, te weinig beweging…) zullen, tenzij 
ze worden bestreden en onder controle zijn, vanaf 
de middelbare leeftijd (40-70 jaar) problemen 
veroorzaken aan de kransslagaders (angina pectoris, 
infarct) en aan de perifere slagaders (cerebrovasculair 
accident, arteritis in de onderste ledematen), maar 
ze hebben tegelijk een langzamer effect dat pas rond 
de leeftijd van 80 jaar een weerslag heeft op andere 
cardiale structuren:

1. Degeneratieve aortastenose: De aortaklep 
ondergaat als gevolg van die risicofactoren een 
langzaam verhardingsproces (fibrose) dat het openen 
van de klepmembranen, die normaal zeer soepel 
zijn, verhindert – dit proces noemt men stenose. Het 
bloeddebiet blijft normaal en dus gaat het bloed 
er sneller doorheen, wat een karakteristiek geluid 
oplevert dat een arts makkelijk kan waarnemen met 

een stethoscoop; men spreekt van een rasperige, 
niet muzikale systolische ruis. Een echografie kan die 
duidelijk bevestigen.

Deze geleidelijke verharding wordt erger door 
opname van calcium, wat de membranen nagenoeg 
immobiel maakt, alsof ze geblokkeerd staan. Wanneer 
de opening, die normaal groter is dan 3 cm2, kleiner 
is dan 1 cm2, wordt de inspanning die de hartspier 
moet leveren om het normale bloeddebiet doorheen 
de zieke klep te stuwen te groot en overschrijdt ze 
haar samentrekbaarheidsreserves. Dat komt tot 
uiting doordat de betrokkene onevenredig sterk 
buiten adem is bij almaar minder grote inspanningen, 
door pijn in de borst bij inspanning (zoals bij angina 
pectoris) en door de neiging om flauw te vallen bij 
inspanningen. In België zou naar schatting één op 
tien tachtigers lijden aan ernstige aortastenose.

Deze symptomen moeten absoluut ernstig genomen 
en aan de arts gemeld worden, want anders zijn 
hartfalen en overlijden op korte termijn onafwendbaar. 

Gelukkig kan de evolutie van aortastenose gemakkelijk 
gevolgd worden zolang er geen symptomen zijn en 
kan men de patiënt laten weten wat de alarmsignalen 
zijn; men kan hem ook een inspanningsproef laten 
afleggen, met een bloedonderzoek aan de hand 
van een cardiale merker (Nt proBNP) nagaan of de 
hartspier nog in goede staat is, en met een scanner 
de hoeveelheid in de klep opgenomen calcium 
meten om te bepalen wat het beste moment is voor 
een ingreep.

PROFESSOR EMERITUS JEAN-LUC VANDENBOSSCHE, ULB 

cv risicofactor

WELKE HARTRISICO'S VORMEN EEN BEDREIGING 

VOOR TACHTIGERS?
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Momenteel bestaat er immers nog geen middel om 
de klep met geneesmiddelen of andere technieken 
te ‘versoepelen’, zodat de enige oplossing het 
vervangen van de zieke klep is. Gelukkig kan dat 
tegenwoordig zonder een zware chirurgische 
ingreep: via de bloedvaten brengt men op een 
katheter een ‘opgevouwen’ klepje naar de aorta, en 
dat klepje gaat open en nestelt zich in de zieke klep. 
Deze ingreep noemt men TAVI, letterwoord voor 
Trans-catheter Aortic Valve Implantation.

Slotsom: aortastenose bij tachtigers komt vaak voor, 
is makkelijk op te sporen en te bewaken, en almaar 
eenvoudiger te behandelen.

2. Niet-valvulair atriumfibrilleren (NVAF) is een 
andere hartkwaal die bij tachtigers opduikt en tot 
10% onder hen treft.

Wanneer de mitralisklep een afwijking vertoont – 
stenose of regurgitatie – oefent de hogere bloeddruk 
in de linker hartboezem (atrium) kracht uit op de 
wanden en dat werkt ontregeling van elektrische aard 
in de hand, door een minder goede communicatie 
tussen de cellen. Boezem- of atriumfibrilleren kan 
in deze situatie dus vroeg optreden, soms bij zeer 
jonge mensen. 

Is er geen sprake van een afwijking aan de mitralisklep, 
dan treedt die elektrische ontregeling later in het 
leven op en houdt ze verband met geleidelijk ouder 
worden, maar in sterkere mate wanneer risicofactoren 
zoals hoge bloeddruk, diabetes of zwaarlijvigheid 
aanwezig zijn. 

NVAF bij tachtigers is moeilijker omkeerbaar gezien 
de reeds ver gevorderde fibroseprocessen. De 
aandoening heeft meerdere gevolgen, waaronder 
een duidelijk (3 tot 5 keer) groter risico dat men een 
cerebrovasculair accident krijgt, in vergelijking met 
mensen die aan NVAF lijden maar nog geen 65 zijn; 
een minder doeltreffende hartpompwerking, die tot 
uiting komt door minder goede fysieke prestaties, 
buitensporige ademnood, snel moe zijn; door 
geleidelijke verwijding van de hartboezems kan het 
fibrilleren ook de mitralis- en tricuspidalisklep losser 
maken zodat ze minder goed in staat zijn om hun 
functie te vervullen.

Ongeacht of het NVAF permanent is dan wel met 
tussenpozen optreedt, medische maatregelen zijn 
nodig. De belangrijkste is het nemen van een oraal 
antistollingsmiddel, wat gelukkig vlotter gaat dan 
vroeger. 

Boezemfibrilleren uit zich vaak door hartkloppingen 
die hinderlijk of minder hinderlijk kunnen zijn, maar 
het kan ook zijn dat er geen symptomen optreden.

Het is dan ook cruciaal dat tijdens medische controles, 

bij de huisarts of een specialist, de regelmaat van 
het hartritme wordt gecontroleerd. Het is nog niet 
duidelijk of methodes om dat zelf te doen, met 
toestelletjes zoals geconnecteerde smartphones of 
horloges, werkelijk nuttig zijn; maar dat is een terrein 
waarop de technologie volop evolueert.

3. Hartfalen: Elke hartaandoening (infarct, 
klepafwijking, afwijking aan de hartspier…) kan vroeg 
of laat, wanneer ze niet compleet wordt gecorrigeerd, 
leiden tot een minder goede werking van het hart, 
dat dan niet meer kan voldoen aan de vraag: het 
hart ‘faalt’ in zekere zin in zijn taak, nl. de organen 
voorzien van zuurstof en energie. Het wekt dan ook 
geen verbazing dat hartfalen cumulatief voorkomt 
naarmate men tientallen jaren ouder wordt, met 
andere woorden: bij tachtigers. 

Maar zelfs indien men in de loop van het leven vooraf 
geen ernstige en erge hartaandoening heeft gehad, 
zullen geniepige fibroseprocessen die greep krijgen 
op de hartspier, zich vaak voorbij de 70 manifesteren 
en een ‘hoogtepunt’ bereiken bij tachtigers. De 
fibrose zal aanzienlijker zijn naarmate er vooraf meer 
sprake is van de bekende risicofactoren zoals hoge 
bloeddruk, diabetes, zwaarlijvigheid, gebrek aan 
lichaamsbeweging…

Ondanks die fibrose behoudt de hartspier gedurende 
lange tijd haar samentrekkingsvermogen (de ejectie), 
maar ze wordt stijver en raakt haar ‘soepelheid’ kwijt, 
d.w.z. dat de fase waarin het hart zich met bloed 
vult (de diastole) minder goed verloopt, waardoor 
de druk toeneemt. Dat heeft zijn weerslag op de 
kleine bloedsomloop (tussen hart en longen), die 
overbelast raakt. Daardoor vormt zich longoedeem 
en dat veroorzaakt kortademigheid. Tegelijk verkleint 
het hartdebiet, waardoor vermoeidheid optreedt en 
men tot minder inspanning in staat is. Deze vorm van 
hartfalen noemde men vroeger ‘diastolisch’ maar heet 
nu ‘hartfalen met gepreserveerde systolische functie’ 
en hij is dus geniepiger omdat hij kan optreden 
zonder noemenswaardige voorgeschiedenis aan het 
hart.
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PROFESSOR FABIAN DEMEURE – CHU UCL NAMUR
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CHOLESTEROL BIJ OUDERE MENSEN

Tegenwoordig beschikken we over een makkelijk 
te gebruiken ‘merker’ in het bloed, met name Nt 
proBNP, waarvan het gehalte evenredig toeneemt 
met de verhoging van de drukken in de pulmonale 
circulatie: Nt proBNP werkt diuretisch in de nieren om 
door vochtafdrijving de belasting in de bloedvaten te 
verminderen. Is er veel Nt-proBNP aanwezig terwijl 
de hartechografie een normale samentrekking van 
de hartkamers en geen klepproblemen laat zien, dan 
gaat het hoogstwaarschijnlijk om dit soort hartfalen. 
Er gebeurt momenteel intensief onderzoek om 
tot een doeltreffende behandeling van deze vaak 
voorkomende aandoening te komen. 

De Europese bevolking veroudert zienderogen. In 
2021 was 14% van alle mensen in de lidstaten van de 
Europese Unie tussen 65 en 79 jaar oud, ongeveer 
6% was 80 of ouder; in de loop van de 20 komende 
jaren zou het aantal mensen die minstens 80 zijn 
meer dan verdubbelen.¹

Een van de voornaamste risicofactoren van 
atherosclerotische cardiovasculaire aandoeningen 
(ACA) is cholesterol. Daarbij gaat het hoofdzakelijk 
om cholesterol die verband houdt met LDL (Low 
Density Lipoprotein) (LDL-C), vaak ‘slechte 
cholesterol’ genoemd omdat hij behoort tot de 
zogeheten atherogene cholesteroldeeltjes, d.w.z. 
degene die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling 
van atherosclerose.2,3 

Wanneer beginnen, doorgaan of stoppen met een 
behandeling om LDL-C te verlagen bij oudere 
mensen?

Dat is een vaak gestelde vraag en er zijn enkele 
overwegingen waarmee men rekening moet houden 
wanneer men aan het cholesterolgehalte van oudere 
mensen gaat werken.

Om te beginnen moet men bepalen wat men 
onder oudere mensen verstaat wanneer het over 
cardiovasculaire preventie gaat. In 2021 hebben 

de aanbevelingen (guidelines) van de European 
Society of Cardiology (ESC) inzake cardiovasculaire 
preventie4 de limiet van 70 jaar voorgesteld om 
te bepalen wat ‘oudere mensen’ zijn, om aldus tot 
enige samenhang te komen tussen de verschillende 
gepubliceerde aanbevelingen. Hoe dan ook 
onderstrepen de guidelines dat leeftijdsdrempels 
arbitrair zijn en dat de biologische leeftijd eigenlijk 
geen rol dient te spelen bij het nemen van beslissingen 
over behandelen. Belangrijk in de geriatrische 
geneeskunde is wat men in het Engels frailty noemt 
ongeveer te vertalen als broosheid of kwetsbaarheid  
en dat neerkomt op een vermindering van de 
fysiologische reserves. Dat concept wordt almaar 
meer gehanteerd om te bepalen wanneer het nuttig 
is een behandeling te starten, voort te zetten of te 
beëindigen.

Naast levenshygiëne en voeding, die nog altijd de 
hoeksteen voor behandelingen zijn inzake cholesterol, 
zijn er meerdere geneesmiddelen beschikbaar, 
waarvan sommige pas sinds kort in de handel zijn. 
Statines (HMG-CoA-reductaseremmers) zijn intussen 
al tientallen jaren bekend en het nut ervan hoeft niet 
meer te worden aangetoond, zeker niet bij patiënten 
onder de 75 jaar. Ezetimib is al meerdere jaren in de 
handel en vormt de tweede lijn van de behandeling 
(bovenop de behandeling met statine). Van nog 
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recentere datum zijn nieuwe therapieën, waaronder 
behandelingen die gericht zijn tegen PCSK9 en 
bempedoïnezuur.

Recente gegevens, waaronder een meta-analyse 
van 29 studies (244.090 patiënten onder wie  
21.492 > 75 jaar) over verschillende 
cholesterolverlagende behandelingen (statines, 
ezetimib, antistoffen tegen PCSK9), hebben 
aangegeven dat de rol van LDL-C als oorzakelijke 
factor van ACA nog groter is dan gedacht. Tegelijk 
tonen ze aan hoe nuttig deze behandelingen zijn om 
het aantal belangrijke cardiovasculaire incidenten 
(hartspierinfarct, CVA of cardiovasculair overlijden) 
te verlagen, ongeacht de leeftijd en dus ook bij 
75-plussers.5

Hoe cholesterol verlagen bij oudere mensen met 
een cardiovasculaire aandoening (‘secundaire 
preventie’)?

Er bestaat weinig twijfel over het grote nut van 
een cholesterolverlagende behandeling bij wijze 
van secundaire preventie. Precies in die context 
adviseren wetenschappelijke organisaties (ESC/
EAS) een identieke aanpak ongeacht de leeftijd. 
Die aanpak bestaat erin dat men met een statine 
van hoge intensiteit (rosuvastatine 20/40 mg of 
atorvastatine 40/80 mg) begint om in vergelijking 
met de startwaarde een daling > 50% van de LDL-C te 
bereiken en uiteindelijk te mikken op een gehalte van 
< 55 mg/dl. Voor oudere mensen wordt evenwel een 
bijzondere aanbeveling toegevoegd, die erin bestaat 
te starten met een matige initiële dosis in geval van 
nierinsufficiëntie en/of mogelijke wisselwerking 
met andere geneesmiddelen. Vervolgens moet 
het resultaat van de behandeling in het bloed 
bepaald worden om het uiteindelijk doel te behalen  
(LDL-C < 55 mg/dl ongeacht de leeftijd). 

Het wordt aanbevolen met de behandeling door 
te gaan, behalve indien de medische situatie een 

vermindering of stopzetting wettigt, in een palliatieve 
situatie of bij een levensverwachting van < 1 jaar.

En wat met oudere mensen die geen hart- of 
vaataandoening hebben (‘primaire preventie’)?

Er bestaat veel minder bewijs voor het nut van 
een cholesterolverlagende behandeling bij oudere 
mensen zonder ACA. Vóór de leeftijd van 70 jaar is het 
gebruik van een cholesterolverlagende behandeling 
aanbevolen naargelang het cardiovasculair morbi-
mortaliteitsrisico op tien jaar, vastgesteld aan de 
hand van de tabel SCORE2.5 Vanaf 70 jaar kan 
overwogen worden met een dergelijke behandeling 
te starten wanneer dat risico op tien jaar hoog tot 
zeer hoog wordt ingeschat met de tabel SCORE2-OP  
(OP = older people, oudere mensen in het Engels), 
maar rekening houdend met andere factoren die 
het risico kunnen wijzigen, de kwetsbaarheid, 
comorbiditeiten en het geraamde nut over de 
verwachte levensduur bekeken. Die beslissing moet 
ook rekening houden met de voorkeuren van de 
patiënt.

Er bestaan gegevens over oudere mensen die deel 
uitmaakten van studies over statines, maar dat zijn 
vooral analyses ‘a posteriori’. Deze gegevens lopen 
echter uiteen: er zijn gegevens die wijzen op het nut 
van een behandeling met rosuvastatine (in JUPITER 
en HOP-36-7 terwijl van pravastatine geen nut is 
aangetoond (in PROSPER en ALLHAT-LLT8-9.

Onlangs evalueerde een studie het effect van 
starten met statine bij wijze van primaire preventie 
in een populatie van 57.000 Amerikaanse veteranen  
van > 75 jaar, die gedurende 7 jaar werden gevolgd. 
De studie rapporteert dat onder degenen die een 
statine namen de mortaliteit door alle oorzaken, 
de cardiovasculaire mortaliteit en de belangrijke 
cardiovasculaire incidenten significant afnamen.10 Een 
Deense groep11 evalueerde het voorkomen van ACA 
in een populatie (± 90.000) van ‘gezonde’ mensen 
die geen cholesterolverlagende behandeling namen. 
Een zesde van de populatie was ouder dan 70 jaar,  
3% > 80 jaar. Ongeacht de leeftijd neemt het risico van 
hart- en vaatziekten evenredig toe met de LDL-C. Het 
absolute risico was evenwel groter bij 70-plussers in 
vergelijking met jongere mensen, hetgeen tot uiting 
komt door een veel kleiner aantal te behandelen 
patiënten om een event te voorkomen. Het besluit 
luidt dat opsporing met het oog op behandeling van 
zeer hoge LDL-C-gehaltes bij oudere patiënten als 
primaire preventie gerechtvaardigd kan worden. 

Kijken we naar de te bereiken richtwaarden voor 
LDL-C bij primaire preventie, dan zijn er geen solide 
gegevens om richtwaarden bij oudere mensen te 
staven. Veeleer lijkt er sprake van een te bereiken 
wenselijk LDL-cholesterolgehalte naargelang van 
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het cardiovasculair risico van de patiënt. Algemeen 
gezien lijkt een LDL-C-gehalte van < 100 mg/dl 
redelijk, maar met een evaluatie van het nut om de 
aanbevolen gehaltes te bereiken voor het risico zoals 
geëvalueerd door de tabel SCORE2-OP. Momenteel 
lopen rond primaire preventie bij oudere mensen 
twee gerandomiseerde gecontroleerde studies 
(STAREE en PREVENTABLE), waarvan we mogen 
hopen dat de resultaten ons zullen helpen om op 
deze vraag te antwoorden.

Hoe veilig zijn de behandelingen bij oudere mensen?

Er zijn geen bewijzen die veiligheidsproblemen 
aangeven bij het toepassen van een 
cholesterolverlagende behandeling (zowel met 
als zonder statine). Bij statines wordt aangeraden 
op te letten voor wisselwerking met andere 
geneesmiddelen en te starten met een matige dosis. 
De consensus van de European Atherosclerosis 
Society (EAS) besluit dat behandelen met een 
statine opmerkelijk veilig is. Er is een bescheiden 
risico dat zich diabetes ontwikkelt, maar dat weegt 
niet op tegen het voordeel wat de preventie van ACA 
betreft. Er is geen bewijs voor een toename van het 
risico van cognitieve stoornissen, nierinsufficiëntie of 
hemorragisch CVA.4,12

Studies zoals het PALM-register13 hebben kunnen 
aantonen dat behandelingen met statine goed 
worden verdragen door oudere mensen. Dat register 
rapporteert een lager percentage myalgieën en 
bijwerkingen van alle aard in vergelijking met 
jongere mensen, maar ook een geringer gebruik van 
statines met hoge intensiteit bij wijze van secundaire 
preventie.

Besluit:

De aanpak van cholesterol moet ongeacht de leeftijd 
maar zeker bij oudere mensen patiëntgericht zijn. 
De eigenheden van oudere mensen (kwetsbaarheid, 
comorbiditeiten, fysieke en cognitieve vermogens, 
afhankelijkheid, polymedicatie, levensverwachting) 
moeten helpen bij het beslissen over een behandeling 
op grond van een afweging tussen nut en risico. 
Historisch en op welwillende wijze geeft de arts de 
voorkeur aan een verlaging van de intensiteit van 
de behandeling of een stopzetting ervan vanuit 
een vrees voor ongewenste bijwerkingen (spierpijn, 
cognitieve achteruitgang) en de perceptie van een 
gering nut. Maar uit almaar meer gegevens blijkt dat 
de oudere bevolking baat kan hebben bij het starten 
of voortzetten van een cholesterolverlagende 
behandeling ter preventie van ACA.
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De prevalentie van hypertensie neemt toe met de 
leeftijd, met een prevalentie van 60% boven de leeftijd 
van 60 jaar en 75% boven de leeftijd van 75 jaar 1, 2), 
omdat de systolische diastolische bloeddrukcijfers 
die hypertensie bij ouderen definiëren dezelfde zijn 
als bij jonge mensen, maar de bloeddruk stijgt met 
het ouder worden.

 In deze tekst definiëren wij meer dan 65 jaar een 
oude patiënt en ouder dan 80 jaar een zeer oude 
patiënt. Gedurende vele jaren is een hoge leeftijd 
een belemmering geweest voor de behandeling van 
hypertensie vanwege de bezorgdheid over mogelijke 
slechte verdraagbaarheid en zelfs schadelijke 
effecten van bloeddrukverlagende interventies 
bij mensen bij wie bloeddrukhomeostase vaker 
aangetast is. Deze benadering is niet geschikt 
omdat uit gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek 
is gebleken dat bij oude en zeer oude patiënten 
antihypertensieve behandeling de cardiovasculaire 
morbiditeit en de cardiovasculaire en totale 
mortaliteit aanzienlijk vermindert3, 4. Bovendien wordt 
de behandeling over het algemeen goed verdragen.

 Oudere patiënten hebben echter vaker 
comorbiditeiten zoals nierinsufficiëntie, 
atherosclerotische vaatziekten en posturale 
hypotensie, die door bloeddrukverlagende 
geneesmiddelen kunnen worden verergerd. 
Oudere patiënten gebruiken ook vaak andere 
geneesmiddelen, die een negatieve wisselwerking 
kunnen hebben met de geneesmiddelen die worden 
gebruikt om de bloeddruk onder controle te 

krijgen. Een ander belangrijk voorbehoud is dat in 
gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken geen 
zeer kwetsbare patiënten, afhankelijke patiënten en 
patiënten met posturale hypotensie zijn opgenomen. 
Het is dus onzeker of, en in welke mate, deze patiënten 
baat zouden hebben bij een bloeddrukverlagende 
behandeling in de context van hun comorbiditeiten 
en verminderde levensverwachting. 

Bij oudere hypertensieve patiënten levert 
behandeling dus meer problemen op dan bij jongere 
mensen, omdat bij de beslissing om hypertensie 
te behandelen rekening moet worden gehouden 
met de klinische toestand van de patiënt, de 
bijkomende behandelingen en de kwetsbaarheid. 
Toch mag leeftijd alleen nooit een belemmering zijn 
voor behandeling omdat hoge bloeddruk zelfs op 
gevorderde leeftijd een belangrijke risicofactor is. 
Voorts is in een recente studie van een cohort oudere 
patiënten uit de algemene bevolking (dus ook van 
patiënten met een zwakke gezondheid) aangetoond 
dat een betere therapietrouw bij antihypertensieve 
behandeling gepaard ging met een lager risico op 
cardiovasculaire voorvallen en sterfte, zelfs bij een 
leeftijd van meer dan 85 jaar (gemiddeld 90 jaar)5. 

…en hoe??

Bij zeer oude patiënten kan het aangewezen zijn 
met monotherapie te beginnen. Bij alle oudere 
patiënten wordt aanbevolen om bij gebruik van 
combinatietherapie te beginnen met de laagst 
beschikbare doses. Bij alle oudere patiënten, en vooral 
bij zeer oude of zwakke patiënten, moet het mogelijk 
optreden van posturale hypotensie nauwlettend 
worden gevolgd en moeten de symptomen 
van mogelijke hypotensieve episodes worden 
gecontroleerd door ambulante bloeddrukbewaking. 
Tenzij zij nodig zijn voor gelijktijdig optredende 
ziekten, moeten lisdiuretica en alfablokkers worden 
vervangen vanwege een verhoogd risico op 
traumatisch vallen6,7. De nierfunctie moet regelmatig 
worden beoordeeld om mogelijke verhogingen 
van het serumcreatinine en verlagingen van de 
nierfunctie als gevolg van bloeddruk-gerelateerde 
verlagingen van de nierperfusie op te sporen. Bij 
behandeling moet de bloeddruk worden verlaagd 
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tot een systolische waarde van 130-139 mmHg en 
een diastolische waarde van <80 mmHg indien deze 
wordt verdragen. 

Behandelde systolische bloeddrukwaarden van  <130 
mmHg zijn niet aanbevolen. Bij de behandeling van 
oudere patiënten, en vooral van hoogbejaarden, 
is het zorgvuldig controleren op eventuele 
bijwerkingen of tolerantieproblemen in verband 
met bloeddrukverlagende behandeling belangrijk, 
waarbij in gedachten moet worden gehouden 
dat bijwerkingen vaker kunnen voorkomen dan 
gerapporteerd in gerandomiseerde gecontroleerde 
onderzoeken, waarbij specifieke medische expertise 
en nauwlettend toezicht op de patiënt bijwerkingen 
en tolerantieproblemen tot een minimum kunnen 
beperken. Zwakke, afhankelijke oudere patiënten, 
waaronder patiënten met orthostatische hypotensie 
hebben bijzondere aandacht nodig. Deze zijn 
uitgesloten van gerandomiseerde gecontroleerde 
onderzoeken. Het SPRINT-onderzoek toonde aan 
dat de voordelen van een bloeddrukverlagende 
behandeling werden uitgebreid tot gerekruteerde 
patiënten die zich aan de zwakkere kant van het 
spectrum bevonden, waaronder patiënten met een 
verminderde loopsnelheid8. Dit suggereert dat het 
voordeel van behandeling niet beperkt is tot fitte 
en onafhankelijke oudere patiënten; in hoeverre 
bloeddrukverlagende behandeling ten goede komt 
aan zeer kwetsbare9 en geïnstitutionaliseerde 
patiënten moet echter nog worden vastgesteld. 
Bij sommige patiënten kan de best haalbare 
bloeddruk hoger zijn dan de aanbevolen doelstelling, 
maar erkend moet worden dat elke mate van 
bloeddrukverlaging waarschijnlijk de moeite waard 
is, en gepaard gaat met een verminderd risico van 
belangrijke cardiovasculaire accidenten (vooral 
beroerte en hartfalen) en sterfte.
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Zowel het risico op hart- en vaatziekte als diabetes 
neemt toe met de leeftijd. Beide aandoeningen zijn 
zeer frequent in de Belgische bevolking en daarom is 
het logisch dat dient nagedacht te worden over hoe we 
kunnen komen tot een efficiënte screeningsstrategie. 
Een vroege detectie en behandeling van zowel 
diabetes als cardiovasculaire aandoeningen kan 
immers de risico’s op ernstige verwikkelingen 
beduidend reduceren. Het voorbije decennium is er 
trouwens een sprong voorwaarts gemaakt met het 
op de markt komen van medicatie die tegelijkertijd 
toelaat de diabetesregeling te verbeteren en hart 
en bloedvaten te beschermen. Een goede inzet van 
deze medicatie kan dan ook heel wat patiënten 
behoeden voor beroertes en hartinfarcten met alle 
gevolgen van dien.

Diabetes en cardiovasculair risico1-3

Uit meer dan 100 studies is gebleken dat het hebben 
van suikerziekte leidt tot een verdubbeling van 
het risico op hart en vaatziekten (Figuur 1; Risico 
op cardiovasculaire aandoeningen bij mensen 
met diabetes versus mensen met een normaal 
suikermetabolisme (n=530.083)), ook wanneer men 
corrigeert voor andere risicofactoren waaronder 
roken, gewicht en hoge bloeddruk. Het hoeft 
dus geen betoog dat screenen naar diabetes in 
de algemene bevolking noodzakelijk is als men 
wil op zoek gaan naar die mensen die het meeste 
risico hebben op hart- en vaatziekten. Het is pas 
door een goede detectie van suikerziekte dat het 
steeds betere therapeutisch arsenaal waarover we 
beschikken om efficiënt diabetes te behandelen en 
cardiovasculaire voorvallen te voorkomen kan ingezet 
worden. De therapiekeuze bij diabetespatiënten is 
trouwens in grote mate afhankelijk van het volledige  

cv risicofactor
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Figuur 1 geeft aan hoeveel keer meer een patiënt met diabetes risico heeft op hart- en vaat-
ziekten vergeleken met mensen zonder diabetes.
HR = Hazard Ratio (bijkomend risico)
I² =  heterogeniteit tussen de studies uitgedrukt in %   (0% to 40%: weinig verschil tussen stu-
dies; 30% tot 60%: matig verschil tussen studies; 50% tot 90%: substantiële heterogeniteit)
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cardiovasculaire risicoprofiel van de patiënt.

Screenen naar diabetes3-7

Het screenen naar diabetes en pre-diabetes kan op 
basis van een eenvoudige bloedname. Het bepalen 
van de nuchtere glucose spiegel blijft in België op 
dit moment de enige terugbetaalde test. Wel gaan 
meer en meer stemmen op om ook geglycosyleerd 
hemoglobine te gebruiken bij het screenen. Enerzijds 
omdat het praktischer is: men hoeft immers geen 
nuchtere bloedname te doen. Anderzijds omdat 
het een weergave is van de glycemische controle 
over de laatste drie maanden en dus minder een 
momentopname dan eenmalige meting van de 
bloedsuikerspiegel. Bepaling van geglygosyleerd 
hemoglobine is echter duurder en dus heeft men er 
in België voor geopteerd om nog steeds te screenen 
op basis van nuchtere bloedsuikerspiegel. Men raadt 
aan iedereen met overgewicht (BMI ≥ 25 kg/m2) 
en obesitas (BMI ≥ 30 kg/m2) te screenen vanaf de 
leeftijd van 35 jaar. De US Preventive Services Task 
Force (USPSTF) verlaagde die leeftijd van 40 jaar 
in haar recente aanbevelingen van 2021 omwille 
van de noch steeds toenemende prevalentie van 
diabetes, ook op jonge leeftijd. Het loont om 
asymptomatische mensen die lijden aan (pre-)
diabetes vroeg te detecteren omdat dan vroegtijdig 
met de behandeling kan worden gestart waardoor 
het risico op complicaties, onder andere hart- en 
vaatziekten, sterk kan gereduceerd worden. Bij 
mensen met normale bloedsuikers raadt het USPSTF 
aan om de drie jaar opnieuw te screenen. Opvallend 
is daarbij dat de USPSTF aangeeft dat screening 
boven de leeftijd van 70 jaar niet meer zinvol is. 
Dit is in tegenstelling tot de aanbevelingen van de 
American Diabetes Association (ADA) die recent de 
leeftijdsgrens van 70 jaar liet wegvallen en dus wel 
aanbeveelt bij ouderen te blijven screenen. Gezien 
de gestegen levensverwachting is het immers 
belangrijk ook bij asymptomatische ouderen (pre-)
diabetes op te sporen om lange termijn complicaties 
te voorkomen. In de Verenigde Staten raadt men ook 
aan om adolescenten met overgewicht en obesitas 
te screenen vanaf de leeftijd van 10 jaar wanneer ze 
minstens een bijkomende risicofactor hebben voor 
het ontwikkelen van diabetes. Deze risicofactoren zijn 
een voorgeschiedenis van zwangerschapsdiabetes 
bij de moeder, een familiale voorgeschiedenis 
van diabetes in de eerste of tweede lijn, behoren 

tot bepaalde etnische groepen, klinische tekens 
vertonen van insulineresistentie of aan ziektes lijden 
die met insuline resistentie zijn geassocieerd (hoge 
bloedruk, polycysteus ovarium syndroom, laag 
geboortegewicht). 

Wat zeer eenduidig is in alle richtlijnen is dat bij 
mensen die lijden aan hart- en vaatziekten moet 
gescreend worden naar diabetes. Gezien beide 
aandoeningen vaak samen voorkomen en een goede 
metabole controle essentieel is om verergering 
van vasculaire status te voorkomen is dit immers 
vanzelfsprekend. Ook bij patiënten met diabetes is 
daarom een goed cardiovasculair nazicht en controle 
van alle andere cardiovasculaire risicofactoren 
essentieel. 

Stratificatie van het cardiovasculair risico bij mensen 
die lijden aan diabetes2, 5

Omwille van het verhoogd risico op cardiovasculaire 
aandoeningen is het van groot belang bij mensen met 
diabetes aan zowel detectie als preventie van hart- en 
vaatziekten te doen. Bovendien is het cardiovasculair 
profiel van een diabetes patiënt ook bepalend voor 
de keuze van glucose verlagende medicatie. Sodium-
glucose Cotransporter-2 (SGLT2)-inhibitoren en 
Glucagon-like peptide receptor (GLP-1) agonisten 
hebben immers zeer overtuigend bewezen dat 
ze cardio-renale bescherming bieden en dienen 
dus als eerste keuze aangewend te worden bij 
patiënten met type 2 diabetes die hoog of zeer 
hoog risico hebben op cardiorenale aandoeningen. 
De European Society of Cardiology (ESC) heeft 
daarom samen met de European Association for the 
Study of Diabetes (EASD) richtlijnen uitgebracht 
die duidelijk aangeven hoe een goede inschatting 
te maken van het cardiovasculair risicoprofiel van 
patiënten met diabetes (Tabel 1). Zoals aangegeven 
beïnvloedt het cardiovasculair risico de keuze 
van suiker verlagende medicatie, maar bovendien 
bepaalt het ook andere medicatie, zoals aspirine 
en lipiden verlagende therapie. Zo zal men bij hoog 
en zeer hoog risico patiënten aspirine associëren 
en cholesterolverlagende medicatie. Dit alles 
om hartinfarcten, beroertes en cardiovasculair 
overlijden zoveel mogelijk te voorkomen. Ook een 
goede bloeddrukcontrole, rookstop en levensstijl 
verbeteringen  zijn voor alle diabetes patiënten 
aangewezen.

Zeer hoog risico

Hoog risico

Gematigd risico

Patiënten met diabetes en gekende cardiovasculaire aandoening

Of eindorgaanschade (schade aan nier en ogen)
Of 3 bijkomende majeure cardiovasculaire risicofactoren
Of type 1 diabetes ontwikkeld op jonge leeftijd (> 20 jaar sinds diagnose)

Patiënten met ≥ 10 jaar diabetes zonder eindorgaanschade of bijkomende risi-
cofactoren

Jonge diabetespatiënten (<35/50 jaar oud voor mensen met type 1/2 diabetes) 
met een diabetesduur van minder dan 10 jaar en geen andere cardiovasculaire 
risicofactoren 



15

Ook valt in de ESC/EASD richtlijnen op dat ook 
mensen met type 1 diabetes meer risico lopen op 
cardiovasculaire aandoeningen. Ook bij hen is het 
dus belangrijk het totale cardiovasculair risico in 
te schatten en bijkomende risicofactoren, zoals 
hoge bloeddruk en hypercholesterolemie, zo goed 
mogelijk te behandelen. Verder valt op dat de meeste 
richtlijnen ook bij oudere patiënten (≥ 75 jaar oud) 
cardiovasculaire preventie aanhouden. Het doen van 
een beroerte heeft immers een enorme impact op 
de zelfredzaamheid van ouderen en sowieso komen 
hartinfarcten en beroertes vaker voor op oudere 
leeftijd. Wel wordt toegegeven dat er minder data 
zijn over de gunstige effecten van bijvoorbeeld 
cholesterolverlagers bij mensen die ouder zijn dan 75 
jaar, maar dit heeft meer te maken met het feit dat 
deze leeftijdsgroep minder deelneemt aan klinische 
studies. Er is echter geen reden aan te nemen dat 
cardiovasculaire preventie minder efficiënt zou zijn 
bij ouderen.

Welke techniek men gebruikt om vroegtijdig hart- 
en vaatziekten op te sporen staat ter discussie. 
Hierbij spelen niet enkel de betrouwbaarheid van 
de technieken een rol, maar ook de prijs en de 
veiligheid ervan. Een elektrocardiogram is goedkoop 
maar weinig gevoelig. Inspanningsproeven met 
elektrocardiogram verhogen de sensitiviteit, maar 
zijn nog altijd minder performant dan scans. Bij 
die laatste dient men echter het stralingsrisico in 
rekening te brengen.

Conclusie

Diabetes patiënten hebben een hoger risico op 
beroerte en hartinfarcten en het is dus primordiaal om 
op diabetes te screenen in de algemene bevolking wil 
men deze voorkomen. Temeer omwille van het feit dat 
er de voorbije jaren enorme vooruitgang is geboekt 
in het voorkomen van hart- en vaatziekten bij mensen 
die lijden aan diabetes. Het goed inschatten van het 
cardiovasculaire risicoprofiel van elke individuele 
diabetes patiënt laat echter toe de behandeling te 
personaliseren en het risico op cardiovasculaire 
aandoeningen drastisch te verminderen. Goede 
preventie van hart- en vaatziekten impliceert dus dat 
diabetes vroegtijdig dient opgespoord en behandeld 
te worden en dit laatste op een gepersonaliseerde 
manier.  
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Risicofactoren voor cardiovasculaire aandoeningen 
zoals onder andere overgewicht, verhoogde 
cholesterol, verhoogde bloeddruk komen vaker voor 
op latere leeftijd.1

Wanneer er duidelijk sprake is van overgewicht bij 
ouderen die gepaard gaan met andere complicaties 
zoals onder andere diabetes type 2, verhoogde 
bloeddruk, ...  is gewichtsverlies gewenst. 
Gewichtsverlies kan een positief effect hebben 
op de functionaliteit en mobiliteit en zo op de 
levenskwaliteit van de oudere, maar kan evengoed 
ook gepaard gaan met spiermassaverlies. De voor- 
en nadelen van een ‘dieet’ dient dus zo goed mogelijk 
te worden afgewogen.2

Niet onbelangrijk is waar we vaak toch focussen op 
overgewicht en obesitas, dienen we ook aandachtig 
te zijn voor ondervoeding. Ouderen lopen namelijk 
ook een verhoogd risico op ondervoeding door 
verschillende factoren zoals een mindere mobiliteit 
als gevolg van spiermassaverlies, minder toegang 
tot kwaliteitsvolle voeding, moeilijkheden met eten, 
minder warme maaltijden, eenzijdiger eten, ... .  Ook 
een persoon met overgewicht kan op deze manier te 
maken krijgen met ondervoeding.1 In dit artikel gaan 
we ons verder focussen op ouderen met overgewicht/
obesitas zonder risico op ondervoeding.

Daar is alvast een grote rol voor de diëtist weggelegd. 
Als diëtist is het belangrijk om de patiënt aan te 
moedigen in het proces van gewichtsverlies, maar 
ook om de voedingsgewoonten te verbeteren 

ongeacht of dit gepaard gaat cardiovasculaire 
complicaties. Een gezondere levensstijl levert 
immers al gezondheidsvoordelen op. Een groot 
aandachtspunt is dat de behandeling steeds met een 
individuele benadering gebeurt gericht op de oudere 
zijn of haar specifieke situatie. 

Het algemeen voedingsadvies bij ouderen met 
overgewicht/obesitas en de aanwezigheid van 
complicaties is een energierijke voeding te vermijden 
en te kiezen voor voedingsmiddelen met een lage 
energiedensiteit (of energiebeperkte voeding). (1) 
Deze voeding dient wel rijk te zijn aan mineralen 
en vitaminen en een voldoende hoeveelheid eiwit 
bevatten. Dit wil niet zeggen dat er automatisch 
voedingssupplementen moeten ingenomen worden, 
dit is steeds na bloedonderzoek en in overleg me de 
arts. Standaard is dit niet nodig en levert een gezonde 
gevarieerde voeding alle benodigde voedingsstoffen. 
Ook wordt geadviseerd om dit te combineren met 
voldoende fysieke activiteit en krachttraining om 
spiermassaverlies tegen te gaan.2

Als gezonde oudere heb je in vergelijking met 
jongeren en volwassenen (19-59j) minder energie 
nodig door fysieke veranderingen zoals een 
veranderde lichaamssamenstelling (vermindering 
in de spiermassa). Dit kan heel variërend zijn van 
persoon tot persoon dus een individuele aanpak is 
noodzakelijk en lichaamsbeweging op maat van de 
persoon is belangrijk om het spiermassaverlies tegen 
te gaan.

De algemene energiebehoefte voor een gezonde 
60-plusser ligt voor mannen tussen de 2050-2200 
kcal en voor vrouwen gemiddeld rond de 1850 kcal 
per dag. Bij ouderen met overgewicht/obesitas ligt 
de focus op een lagere energie-inname dan nodig, 
maar met de nodige aandacht voor voldoende 
eiwitinname. Een extra aandachtspunt bij 60-plussers 
is een verhoogde behoefte aan vitamine D en B12.

Onderstaande tabel geeft de aanbevolen dagelijkse 
behoefte weer voor een gezonde 60-plusser rekening 
houdende met de verlaagde energiebehoefte voor 
deze doelgroep. Bij ouderen met overgewicht is 
het nodig (door de verlaagde energiebehoefte) 
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om de aantal gram/porties brood en aardappelen 

te verlagen naargelang de energiebehoefte alsook 

voedingsmiddelen uit de restgroep te beperken. 

Een energiebeperktere voeding voor een 60-plusser 

met overgewicht zal dus steeds in samenspraak met 

de diëtist gebeuren en vergt een persoonlijke aanpak. 
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Hoe ziet een gezonde maaltijd eruit? 

Het ontbijt bestaat best uit een bron van volkoren 
granen zoals havermout, bruinbrood, volkorenbrood, 
roggebrood, ... met aanvulling van: 

• Een melkproduct zoals yoghurt, glas melk, kaas 
op de boterham

• Stuk fruit 

Bij ouderen met overgewicht is het belangrijk om 
volle melkproducten te vervangen door magere of 
halfvolle melkproducten en om een margarine te 
vervangen door een minarine.

Als broodbeleg kiest men best voor een deel zoet 
beleg zoals confituur met verlaagd suikergehalte, 
stroop, peperkoek en voor een deel hartig mager 
beleg zoals magere kaas of af en toe een eitje. 

De lunch zal een gelijkaardige maaltijd zijn, maar 
met extra aandacht voor de portie groenten toe te 
voegen onder de vorm van rauwkost of verse soep. 

Ook hier wordt bij de energiebeperkte voeding een 

margarine best vervangen door een minarine en zal 

de voorkeur gaan naar magere vleeswaren of kazen 

i.p.v. vetrijke /verwerkte vleessoorten als eiwitbron.

De warme maaltijd bestaat best uit 4 elementen om 

alle nodige voedingsstoffen op te nemen waaronder:

• Een bron van volkoren granen zoals rijst, volkoren 

pasta, aardappelen, ... 

• Een bron van vetten zoals: olijfolie, bak- en 

braadvet, vloeibaar bak- en braadvet, , ... 

• Een eiwitbron: mager vlees waaronder gevogelte, 

magere en vette vis, ei, peulvruchten (zoals witte, 

bruine bonen, linzen), ...

• Groenten 

Deze maaltijd vormt meestal de grootste bijdrage 
aan de energie-inname van de dag. Bij een 
energiebeperktere voeding zullen de portie van 
pasta, rijst of aardappelen lager liggen dan een 
gezonde 60-plusser met als extra aandachtspunt 
het kiezen van magere vleessoorten. De voorkeur 
gaat ook naar 2 x per week vis waarvan 1 x vette vis, 
1 x per week peulvruchten, gevogelte en beperkt 
rood vlees. Rood verwerkt vlees wordt beter zoveel 
mogelijk vermeden. Een extra aandachtspunt bij 
de hoofdmaaltijd is het gebruik van de vetstof. 
Een vetstof met voldoende onverzadigde vetzuren 
wordt aangeraden, maar de hoeveelheid blijft betere 
beperkt. Een individuele aanpak is ook hier weer 

nodig om de juiste hoeveelheden te bepalen.

Om de energie op peil te houden tussen de maaltijden 
door, worden gezonde tussendoortjes aangeraden. 
Varieer met fruit, groenten, ongesuikerde 
melkproducten en noten. Wissel af met een cracker 
(liefst volkoren) of voorkeur koek (die minder 
toegevoegde suikers en vetten bevat) . Bij een 
energiebeperkter dieet wordt best extra aandacht 
besteedt aan het vermijden van volle gesuikerde 
zuivelproducten en te kiezen voor magere of halfvolle 
melkproducten alsook om energierijke voeding zoals 
noten te matigen in hoeveelheid.1
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Kernboodschappen bij overgewicht bij ouderen

• Kies voor een gezonde levensstijl met gezonde 
voeding en voldoende beweging

• Overleg met arts en diëtist naar de aanpak op 
maat en realistisch streefgewicht, dit  rekening 
houden met de gezondheidstoestand.

• Gebruik geen onnodige of te strikte diëten want 
hierdoor verhoog je het risico op tekorten in de 
voeding

• Zorg voor een goede structuur en regelmaat in 
het voedingspatroon

• Besteed aandacht aan de portiegroottes en de 
bereidingswijze van de maaltijden

• Vraag aan de diëtist om de juiste hoeveelheden 
op maat te bepalen en tips om producten te 
kiezen
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Inleiding

Rokers op oudere leeftijd denken vaak dat stoppen 
met roken geen gezondheidswinst meer zal 
opleveren. Ze denken dat “het kwaad is geschied”. 
Daarnaast geloven ze erin dat ze “immuun” zijn 
tegen de risico’s van roken. Zodoende denken ze dat 
het de moeite niet loont om te stoppen met roken. 
Onderzoek heeft echter bewezen dat zelfs bij de 
oudere populatie het stoppen met roken het risico 
op gezondheidsproblemen kan verlagen1

Prevalentie van roken

De prevalentie van het aantal rokers in België is 
27%. Daarvan rookt 3 op 4 dagelijks en 1 op 4 
occasioneel. 42% heeft nog nooit gerookt. Mannen 
(30%) roken meer dan vrouwen (22%). In de oudere 
leeftijdsgroepen (65 jaar en ouder) is de prevalentie 
van het aantal rokers lager dan de gemiddelde 
prevalentie over alle leeftijdsgroepen heen, met 
respectievelijk percentages van 16% en 27% voor 
mannen en vrouwen. Toch valt op dat voor vrouwen 
het aantal rokers op oudere leeftijd juist hoger is dan 
het gemiddelde aantal.2 

Gevaar van roken 

Roken is één van de voornaamste oorzaken van de 
globalisering van niet-infectieuze ziekten. Jaarlijks 
sterven wereldwijd meer dan 6 miljoen mensen 

door roken. Naast een lagere levensverwachting 
leidt het ook tot een verminderde levenskwaliteit. 
Roken ligt namelijk aan de basis van tal van 
gezondheidsproblemen. Zo is de associatie van roken 
met longziekten goed gekend. Sinds de jaren 50 is 
het verband tussen roken en longkanker gekend. Ook 
andere longaandoeningen zoals chronisch obstructief 
longlijden (COPD) worden door roken veroorzaakt en 
komen bijna niet voor bij niet-rokers. 

Veel mensen weten echter niet dan roken aan de 
basis ligt van veel meer aandoeningen dan enkel die 
van de longen. Roken veroorzaakt duidelijk nog veel 
andere kankers dan longkanker waarbij de prevalentie 
hoger ligt bij rokers dan niet-rokers: kanker van 
strottenhoofd, urineblaas, lip, mond, slokdarm, maag 
enzovoort.

Daarnaast is roken een belangrijke risicofactor in het 
ontstaan en de toename van hart- en vaatziekten, 
hetgeen zich ter hoogte van het hart, de hersenen en 
het perifeer vaatstelsel (armen, benen en organen). 
Zo zien we ook meer erectieproblemen bij rokers dan 
niet-rokers. Het risico op hart- en vaatziekten nemen 
toe met het aantal sigaretten dat men rookt. Daarbij 
heeft het een synergistische werking met de andere 
cardiovasculaire risicofactoren zoals hypertensie, 
diabetes mellitus en hypercholesterolemie. Hart- en 
vaatziekenten zijn een nog veel meer voorkomende 
doodsoorzaak voor rokers. Als ze niet dodelijk zijn, 
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geven ze wel ernstige ziekten. 

Tot slot zijn er nog veel aandoeningen die door roken 
worden veroorzaakt. Kortom wordt het lichaam ziek 
en herstelt het slechter van continue blootstselling 
aan sigarettenrook.1

Is stoppen met roken op oudere leeftijd zinvol?

Loont het moeite om te stoppen? Veel mensen zijn 
op oudere leeftijd moedeloos omdat ze al zo lang 
roken en stoppen niet zinvol lijkt. Zodoende vinden 
ze het de moeite niet om te stoppen met roken. 

Onderzoek heeft echter bewezen dat rookstop 
letterlijk op élke leeftijd zinvol is. Aldus ook op oudere 
leeftijd is rookstop zinvol, dit zowel op het vlak van 
mortaliteit als morbiditeit met respectievelijk toename 
van zowel levensverwachting als levenskwaliteit. 

Rokers boven de leeftijd van 60 jaar overlijden 
gemiddeld 5,5 jaar eerder dan niet-rokers. Dit cijfer 
daalt tot 3,75 jaar als je nog boven de leeftijd van 65 
jaar stopt met roken. Dit risico neemt toe naarmate 
het aantal sigaretten toeneemt en daalt naarmate 
men langer gestopt is met roken.3

Naast toename van levensverwachting, zien we ook 
een toename van levenskwaliteit bij rookstop op 
oudere leeftijd. Ouderen die blijven roken hebben 
immers een hogere prevalentie aan chronische 
ziekten, hebben meer mobiliteitsproblemen en 
ervaren hun mobiliteitsproblemen ook eerder dan 
ex-rokers. Daarnaast hebben ze een veel lagere 
levenskwaliteit dan ouderen die nog op latere 
leeftijd roken.4 Bij het stoppen met roken op oudere 
leeftijd, ziet men een daling aan deze morbiditeit met 
toename van levenskwaliteit.

Dit ziet men ook betreffende hart- en vaatziekten: 
de incidentie van hart- en vaatziekten en 
cerebrovasculaire incidenten oftewel beroertes 
nemen toe met de leeftijd en de meeste gevallen 
treden op op oudere leeftijd. Zelfs na ongeveer 1 
jaar rookstop daalt het risico op hart- en vaatziekten 
met 50% waarna na 10 jaar dit risico zelfs niet meer 
verschilt met een niet-roker.1

Rookstophulpmiddelen 

Onderzoek naar de schadelijke effecten van roken op 
de gezondheid heeft geleid tot een globale aanpak 
tegen tabaksgebruik. Ongeveer twee op drie van de 
rokers wereldwijd wil stoppen met roken. Stoppen 
met roken is echter niet gemakkelijk aangezien 
roken leidt tot zowel geestelijke als lichamelijke 
verslaving. Verschillende rookstophulpmiddelen zijn 
voorhanden. 

Zelfhulpmaterialen

De roker kan op basis van verschillende 
zelfhulpmaterialen informatie opzoeken rond roken 
en rookstop. Zo is Tabakstop een dienst in België 
waar rokers gratis terecht kunnen. De roker kan 

bijvoorbeeld bellen naar de tabakstoplijn waarbij 
de tabakoloog gratis advies en begeleiding geeft. 
Daarnaast kan de roker gebruikmaken van de 
applicatie Tabakstop en de websites www.tabakstop.
be en www.tabacstop.be. Indien de roker wenst te 
stoppen, kan Tabakstop hulp en begeleiding bieden 
tijdens deze rookstop. Uiteraard kan de roker ook 
informatie opzoeken door andere websites, boeken 
of brochures te raadplegen.

Minimale interventieprogramma 

Bij een minimaal interventieprogramma identificeert 
de zorgverlener (arts, verpleegkundige, apotheker) 
het rookgedrag van de roker door een aantal 
vragen te stellen en te bepalen in welke fase van 
gedragsverandering de roker zich bevindt (volgens 
de cirkel van Procheska en Diclimenti). Vervolgens 
geeft de zorgverlener een rookstopadvies waarbij hij/
zij de roker aanmoedigt om te stoppen. Dat gebeurt 
door een duidelijke en kordate boodschap en op een 
empathische manier.5 

Psychologische benadering en gedragsverandering: 
Psychologische benadering stoelt zich voornamelijk 
op motivationele gespreksvoeringen en cognitieve 
gesprekstechnieken om zo de rookstopkandidaat 
vooruit te helpen in deze rookstopcyclus. Belangrijk 
hierbij is dat de rookstopbegeleider open vragen 
stelt, bevestigt, reflecteert en samenvat. Deze 
rookstopbegeleiding wordt door de arts, tabakoloog 
of psycholoog toegepast en gebeurt individueel, 
telefonisch of in een groepssessie. 

Evidence based medicaties: Nicotinevervangende 
middelen bevatten nicotine waardoor ze de 
ontwenningsverschijnselen verminderen indien de 
roker stopt. Ontwenningsverschijnselen ontstaan 
normaal bij rookstop door een tekort aan nicotine. 
Door deze tegen te gaan, vermindert de behoefte 
aan roken. Deze medicaties zijn in België verkrijgbaar 
zonder voorschrift. Ze bestaan uit verschillende 
vormen: kauwgom, mondspray, zuigtablet, neusspray 
en pleister. Gemiddeld worden ze 12 weken gebruikt, 
maar afhankelijk van de gebruiker kan deze 
periode oplopen tot 9 maanden. Voorbeelden van 
nicotinevervangende middelen zijn Varenicline en 
Bupropion, hoewel Varenicline tijdelijk niet meer op 
de Belgische markt verkrijgbaar is6.
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Conclusie 

Rokers op oudere leeftijd onderschatten vaak de 
ernst van de gevolgen van roken. Echter is roken 
één van de belangrijkste vermijdbare risicofactoren 
voor gezondheidsproblemen met toename van 
zowel morbiditeit als mortaliteit en zelfs op oudere 
leeftijd. Onderzoek heeft bewezen dat ook op oudere 
leeftijd stoppen met roken zinvol is met toename van 
levensverwachting en levenskwaliteit waarbij men 
zich veel beter gaat voelen hierdoor. 

Het is dus enorm belangrijk om ouderen aan te 
moedigen te stoppen me roken. Men kan hiervoor 
gebruik maken van verschillen rookstophulpmiddelen. 
Als je moeite hebt met het stoppen, aarzel zeker niet 
om hulp te vragen. Stoppen met roken kan je altijd, 
ook op oudere leeftijd, en het is nooit te laat!

Referenties: 

1. Apple & Aldrich, s.d.

2. ENQUÊTE TABAC 2021 Un rapport pour la Fondation 
contre le Cancer, 2021

3. Mons et al., 2015

4. Lam, 2007

5. Siddiqi & Dogar, 2013

6. Chaney & Sheriff, 2012

DR. MURIEL SPRYNGER – CHU LIÈGE
V vraag/antwoord

IK HEB EEN VRAAG

Ik heb een vraag: mijn slagaders zijn vernauwd 
maar ik voel daar niets van. Is dat erg?

Wanneer de slagaders van de onderste ledematen 
vernauwd zijn door atherosclerose, spreekt men van 
perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Het ‘klassieke’ 
symptoom is een hinderlijk gevoel (een soort kramp) 
in de kuit of in heel het been tijdens het lopen, 
vooral als het sneller of bergop gaat. In het medisch 
jargon heet dit claudicatio intermittens of hinken 
met tussenpozen, omdat het zich niet permanent 
voordoet. De benaming ‘etalagebenen’ verwijst 
ernaar – alsof men nu en dan stilstaat om een etalage 
te bekijken. Risicofactoren die verband houden 
met PAV zijn leeftijd, een persoonlijke of familiale 
voorgeschiedenis met kransslagaderproblemen, 
hoge bloeddruk, roken, alcoholverbruik en 
dyslipidemie (cholesterol). 

Toch gaat PAV niet altijd met symptomen 
gepaard, zelfs niet in een gevorderd stadium. In 
de Cardiovascular Health Study leed 12% van de 
onderzochte personen aan PAV, maar slechts 
2% vertoonde symptomen1. Daar zijn meerdere 
verklaringen voor:

• De symptomen van het hinken zijn niet altijd 
typisch, vooral bij oudere mensen, vrouwen of 

wanneer men aan diabetes lijdt.

• De symptomen kunnen gemaskeerd worden door 
andere aandoeningen waardoor men minder 
beweegt: zwaarlijvigheid, heup- of knieartrose, 
beknelde zenuw, gevolgen van CVA, emfyseem 
of chronische bronchitis, hartfalen, depressie…

Maar als ik niets voel, is het dan van belang?

Toch wel: het is van belang het te weten en te 
behandelen. Waarom? Met of zonder symptomen, 
het risico dat men met een PAV een cardiovasculair 
accident krijgt (infarct, CVA, amputatie…) is identiek! 
In de Edinburgh-studie2 was het gevaar voor 
overlijden aan een cardiovasculaire aandoening na 
vijf jaar meer dan twee keer zo groot bij mensen die 
hinkten, maar ook bij mensen zonder symptomen die 
toch aanzienlijk vernauwde slagaders hadden. 

Hoe valt PAV dan op te sporen als ik geen symptomen 
heb?

Men kan de enkel-armindex (EAI) meten: de 
bloeddruk wordt dan met een Dopplersonde gemeten 
bij de enkels en de armen (EAI = bloeddruk enkel/
bloeddruk arm). De normale EAI ligt tussen 0,9 en 
1,4. Uit meerdere studies blijkt dat het cardiovasculair 



22

risico omgekeerd evenredig is met de EAI-waarde. 
Zijn er geen PAV-symptomen, dan is het berekenen 
van de EAI aangewezen bij mensen met een hoog 
cardiovasculair risico (> 70 jaar, roker, diabeticus, 
geen voelbare polsslag, ruis op een slagader, 
andere cardiovasculaire aandoening).3,4 Men kan het 
cardiovasculair risico dan beter onderverdelen, de 
behandeling beter aanpassen en opvolgen.

Hoe houdt men PAV zonder symptomen in de gaten?

Mensen die geen symptomen hebben, worden 
gemonitord op basis van een klinische follow-up, maar 
sommigen vertonen een groter plaatselijk risico, in 
het bijzonder diabeteslijders, die snel tot een ‘kritieke 
ischemie’ (zweer, zelfs amputatie…) kunnen evolueren 
zonder voorafgaande symptomen. Diabetici lopen 
nog meer risico doordat zij vaak aan polyneuropathie 
lijden en gevoel verliezen. Die patiënten moeten 
bijgevolg de toestand van hun voeten regelmatig 
(laten) controleren en verwondingen aan hun voeten 
vermijden (‘agressieve’ voetverzorging, wrijving in 
de schoen…).

Besluit: De asymptomatische vorm van PAV komt 
veel voor en wordt vaak miskend. Nochtans is de 
algemene en plaatselijke prognose niet gunstiger 
dan mét symptomen. Deze vorm moet dus 
opgespoord worden, in het bijzonder bij mensen 
die risico lopen (ouderen, diabetes, nierfalen, roken, 
kransslagaderlijden, hoge bloeddruk…). PAV – met of 
zonder symptomen – vergt een optimale aanpak van 
de risicofactoren, wondpreventie en een aangepaste 
behandeling met medicijnen. In geen geval mag het 
verwaarloosd worden, al is dat jammer genoeg nog 
al te vaak het geval.

Referenties

1 Newman A.B., Siscovick D.S., Manolio T.A. Ankle-arm index 
as a marker of atherosclerosis in the Cardiovascular Health 
Study. Circulation. 1993;88:837–845.

2 Leng G.C., Lee A.J., Fowkes F.G. Incidence, natural 
history and cardiovascular events in symptomatic and 

asymptomatic peripheral arterial disease in the general 
population. Int J Epidemiol. 1996;25:1172–1181.

3 Society for Vascular Surgery Lower Extremity Guidelines 
Writing Group M.S., Conte, Pomposelli F.B. Society for 
Vascular Surgery practice guidelines for atherosclerotic 
occlusive disease of the lower extremities : Management 
of asymptomatic disease and claudication. J Vasc Surg. 
2015;61:2S–41S.

4 Gerhard-Herman M.D., Gornik H.L., Barrett C. 2016 AHA/
ACC Guideline on the Management of Patients With Lower 
Extremity Peripheral Artery Disease : Executive Summary : 
A Report of the American College of Cardiology/American 
Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. 
Circulation. 2017;135:e686–e725.

We zijn blij dat u deel uitmaakt van onze trouwe 
lezers, hartelijk dank !

Om u  beter te informeren over de verschillende 
aspecten in verband met risicofactoren en  hart- en 
vaatziekten zouden we graag willen weten welke 
onderwerpen u interesseren en welke thema’s u 
graag zou behandeld zien in onze volgende edities.

Wilt u zo vriendelijk zijn uw suggesties en/of vragen 
te mailen naar:  
katrien.verberckmoes@liguecardioliga.be

We zijn ook te bereiken via het nummer  
02/649 85 37.

Wij kijken uit naar uw reactie !

Vragen aan de lezers
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echo's van de Liga

De Belgische Cardiologische Liga was partner van 
de ChroniCardioTour, een tournee van screenings 
van risicofactoren voor hart- en vaatziekten in de 
provincie Luxemburg door de plaatselijke vereniging 
Chronilux. De Liga en Chronilux werken al enkele 
jaren samen en dit grootschalige project was een 
groot succes!

8 steden zagen de ChroniCardioTour op hun markt 
passeren: Marche, Barvaux, La Roche en Ardenne, 
Arlon, Virton, Habay, Florenville en Vielsalm. 
Daarnaast werden in samenwerking met de provincie 
twee extra screenings uitgevoerd in het kader van de 
Week van het Hart van de Liga.

In totaal werden tussen september en november 
2022 in de provincie Luxemburg 427 mensen 
gescreend tijdens deze ChroniCardioTour. Een 
grote overwinning! Proficiat en van harte dank aan 
Chronilux en alle projectpartners. 

Wilt u ons in uw gemeente zien? Neem contact met 
ons op zodat we dit samen kunnen organiseren!

CHRONICARDIOTOUR

RESULTATEN VAN DE WEEK VAN HET HART 2022

Afgelopen september heeft u waarschijnlijk gehoord 
van onze campagne ter gelegenheid van de Week 
van het Hart, met de titel "En u, slaapt u goed? Dit 
was voor de Liga een gelegenheid om een onderwerp 
onder de aandacht te brengen dat bij het grote 
publiek niet goed bekend is: het verband tussen 

slaapstoornissen en cardiovasculaire gezondheid.

De campagne bestond uit verschillende elementen: 
een brochure en een poster die in bijna alle 
ziekenhuizen in België en in 70 deelnemende 
gemeenten werden verspreid, een website, een 
digitale campagne op sociale netwerken, ons 
tijdschrift van september dat aan het onderwerp 
was gewijd, een webinar voor patiënten en het grote 
publiek dat werd georganiseerd zodat iedereen zijn 
vragen over slaap aan professor Johan Verbraecken 
kon stellen, een radiocampagne en een podcast ("Dit 
moet van mijn hart" - aflevering 06, "ROGER").

We kregen steun van de media, die ons 7 radio-
interviews en 10 televisie-interviews aanboden. 
Daarnaast hebben 157 partners conferenties, 
activiteiten, screenings georganiseerd en onze 
brochures verspreid. We hopen dat u onze Week van 
het Hart op een of andere manier opgemerkt heeft!

De brochures en posters, de podcast, het magazine 
van september en de opname van het webinar 
met professor Verbraecken zijn te vinden op onze 
website.
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Terwijl we tegenwoordig veel aandacht besteden 
aan technologie en innovatie, zijn we geneigd te 
vergeten dat de toegankelijkheid en betaalbaarheid 
van nieuwe, nog niet vergoede behandelingen een 
uitdaging vormen.

Altijd op zoek naar toegankelijke oplossingen 
voor patiënten, werkt de Cardio Liga samen met 

Nutrinomics aan een nieuw project: samen willen we 

de gepersonaliseerde voedingsondersteuning "Zest 

by Nutrinomics" aanbieden aan de patiënten die 

dat het meest nodig hebben. Daartoe ontvingen wij  

30 000 euro steun (de prijs "gepersonaliseerde 

voeding voor iedereen") tijdens het EIT Food-

evenement in oktober jongstleden.

ONDERSTEUNING VAN EIT FOOD - NUTRINOMICS

Abonneer u op onze nieuwsbrief 

HARTGESPREKKEN:

• Wees de eerste om alles te weten over onze 

campagnes en activiteiten

• Informatie over preventie & behandeling van 

hart- en vaatziekten

• Informatie over onze gratis screening momenten

Abonneer u op onze maandelijkse nieuwsbrief 

onderaan de welcome pagina van onze website:  

www.liguecardioliga.be
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Bent u op zoek naar een

patiëntenvereniging in uw

streek?

Bezoek dan onze website:

www.liguecardioliga.be,

tabblad "Leven met" -

Hartclubs.

vereniging aan het woord

Beste Lezers, 

Wij zijn de studenten van BeMSA, the Belgian Medical 
Students’ Association. De afgelopen weekenden 
hebben wij bij 1270 mensen naar hun risico op hart- 
en vaatziekten gezocht. 

Onze organisatie vertegenwoordigt geneeskunde 
studenten van de UAntwerpen, UGent, KU Leuven, 
ULiège, UCLouvain, KULAK, UHasselt, ULB, VUB, 
UMons en UNamur.

Ieder jaar organiseren we een reeks projecten op 
lokaal, nationaal en internationaal niveau. Het doel 
van al onze activiteiten is het vormen van de volgende 
generatie geëngageerde en geïnformeerde artsen en 
het verbeteren van de algemene volksgezondheid.

Een van onze grootste projecten is Heart for Life, 
een jaarlijkse sensibiliseringsactie waarbij we 
mensen bewust willen maken van het risico op hart- 
en vaatziekten. In België is cardiovasculaire sterfte 
immers één van de belangrijkste doodsoorzaken. 

Studenten geneeskunde zetten zich in om mensen 
op publieke plaatsen meer informatie te geven 
rond het ontstaan van hart- en vaatziekten en de 
risicofactoren. Geïnteresseerde voorbijgangers 
kunnen hun bloeddruk, BMI cholesterol laten meten. 
De studenten bespreken daarbij ook sport- en 
eetgewoonten en eventueel rookgedrag. Vervolgens 
kan het cardiovasculair risico worden ingeschat en 
wordt besproken hoe het risico op hart- en vaatziekte 
te beperken. 

Op het evenement zijn ook verschillende 
experten aanwezig, zoals diëtisten, tabakologen, 
inspanningsfysiologie en cardiologen. Zij kunnen 
de resultaten van de metingen en risicobepaling 
verder bespreken. We willen benadrukken dat 
cardiovasculaire ziekten niet alleen je levensduur 
maar ook je levenskwaliteit negatief beïnvloeden. 

Om ons evenement mogelijk te maken hebben we 
nauw samengewerkt met de Cardioliga. Met behulp 
van hun sensibiliserend materiaal konden we aan 
deelnemers duidelijk maken dat kleine aanpassingen 
een groot verschil kan maken.

Hopelijk zien we jullie volgend jaar!"

Joséphine Jacobs | National Officer on Public 

Health (NPO) 2022-2023

Tel : +32 468 20 40 00 | Mail : npo@bemsa.be

Belgian Medical Students' Association 

BEMSA - BELGIAN MEDICAL STUDENTS' ASSOCIATION
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zij steunen ons

Give a Day moedigt privébedrijven aan een stuk 

van hun tijd en deskundigheid aan ngo's of andere 

organisaties aan te bieden. Daartoe organiseert 

Give a Day in samenwerking met dergelijke 

organisaties (halve) dagen om de werknemers van 

die privébedrijven de kans te geven even uit hun 

gewone beroepscontext te stappen en hun tijd en/of 

hun vaardigheden te schenken aan de organisatie die 

voor hen haar deuren openzet.

Toen de firma Roche met Give a Day contact opnam 

voor het organiseren van een teambuilding die past 

in de context van de Patient Day, zijn ze samen op 

zoek gegaan naar organisaties die zich inzetten 

voor preventie, sensibilisering en begeleiding van 

patiënten. 

Zij namen contact op met de Liga en wij zijn meteen 

op hun uitnodiging ingegaan. Niet lang daarna streek 

een zestal medewerkers van Roche voor een halve 

dag neer in onze kantoren. 

De Liga ontvangt geen subsidies van de overheid. 

We kunnen, dag na dag, ons preventiewerk op het 

vlak van volksgezondheid alleen maar voortzetten 

dankzij giften, legaten en partners. 

Daarom werden de medewerkers van Roche 

uitgenodigd om schenkers één voor één op te bellen 

en hen namens ons te bedanken voor hun regelmatige 

steun. Eerst kregen ze duidelijke instructies en werd 

een scenario uitgewerkt dat ze tijdens het gesprek 

met een donateur konden volgen. De bedoeling van 

het telefoontje was immers niet alleen de schenkers 

te bedanken en hen eraan te herinneren dat de 

Belgische Cardiologische Liga dankzij hen dag na 

dag tegen hart- en vaatziekten kan vechten, maar 

van de gelegenheid ook gebruik te maken om te 

vragen of ze infobrochures nodig hadden, of ze 

bepaalde vragen hadden. 

De werknemers van Roche konden in een halve dag 

een groot aantal donateurs bereiken en daarvoor zijn 

wij hen van harte dankbaar. Na afloop hadden ook zij 

een tevreden gevoel: ze hadden hun diensten kunnen 

aanbieden en zich nuttig kunnen maken, ze liepen 

zelf warm voor onze goede zaak… en hadden enkele 

fijne uren doorgebracht onder collega's… Opdracht 

vervuld !

"Samen met collega's een verschil kunnen 

maken was best aangenaam. We zijn 

door de Cardiologische Liga zeer hartelijk 

ontvangen en vonden het buitengewoon 

interessant te vernemen wat voor 

initiatieven zij nemen om te sensibiliseren 

en om cardiovasculaire aandoeningen te 

voorkomen."

K. J., werknemer bij Roche

Als u ook ons team van vrijwilligers wilt vervoegen, aarzel dan niet om ons te 
contacteren via e-mail op het adres: info@liguecardioliga.be of telefonisch op 

02/649.85.37.
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VOOR 4 PERSONEN 

VOORBEREIDING: 20 MIN

KOOKTIJD: 7-10 MIN

EENVOUDIG

€€€

4 portobello champignons

1 el olijfolie

300 g verse geitenkaas

1 kl tijm

1 teentje knoflook, gehakt

3 eiwitten

De vinaigrette:

2 el balsamico

1 el sojasaus

3 el olijfolie

1 el platte peterselie, gehakt

zout, peper

Garnituur:

takjes tijm

1. Verwarm de oven voor 180°C. Haal de steeltjes van 
de champignons en borstel ze schoon. Bestrijk ze 
met behulp van een kwastje met olijfolie.

2. Meng, met een vork, de geitenkaas met de tijm, 
het knoflook, zout en peper.

3. Klop het eiwit stevig op. Schep het voorzichtig 
onder de geitenkaas met behulp van een spatel.

4. Verdeel het mengsel in 4 en vul hiermee de 
champignons.

5. Schik ze op een bakplaat en laat ze gedurende 7 
tot 10 minuten in de oven bakken.

6. De vinaigrette: meng in een kom de balsamico 
met de sojasaus, zout en peper. Voeg al kloppend 
met een garde de olijfolie toe. Voeg dan de platte 
peterselie toe. Zet opzij.

7. Leg de champignons op borden. Versier met de 
takjes tijm. Geef de vinaigrette erbij.

+ Lekker gezond: de combinatie champignons en geitenkaas levert een goede portie kwaliteitseiwitten. 
Maar dat is niet alles: de aanwezigheid van een grote hoeveelheid ijzer en vitamine B12 maakt deze berei-
ding tot een echte vleesvervanger.

aan tafel!

PORTOBELLO 
CHAMPIGNONS 

MET EEN SOUFFLÉ 
VAN GEITENKAAS

E 244 kcal/1015 kJ - E.W. 14.1 g  - V. T. 20 g -  V.V. 8.5 g - K 1.8 g - V 1.5 g - Ch 25 mg

+ Heerlijk met een groene salade gekruid met notenolie.

+ Tip: wist je, dat je supermarkt minder courante producten voor je kan bestellen? Aarzel niet om hiervan

gebruik te maken en geef uw bestellingen een dag op voorhand, in de voormiddag, door!


