
B eroertes, hartinfarcten, hartfalen, nierfalen...: alle ‘incidenten’ of 
aandoeningen van hart en bloedvaten verdienen veel aandacht. Ze 
maken veel mensen zorgbehoevend en zijn nog altijd de belangrijkste 

doodsoorzaak. Van de 17 miljoen overlijdens die hart- en vaatziekten jaarlijks 
wereldwijd veroorzaken, is naar schatting ruim de helft rechtstreeks met hoge 
bloeddruk in verband te brengen. Niet verwonderlijk, want een aanhoudende 
bloeddruk van meer dan 140/90 mmHg in rust betekent een continue, zware 
belasting voor hart en bloedvaten (zie ook kader).
In zeldzame gevallen is hoge bloeddruk toe te schrijven aan een specifieke 
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aandoening, zoals een ontregelde bijnier. 
“Maar meestal wordt hoge bloeddruk ver-
oorzaakt door een samenspel van veelal on-
gekende genetische factoren”, zegt professor 
Thomas Vanassche, cardioloog in UZ Leu-
ven. “Wat niet wil zeggen dat de levensstijl 
of andere uitwendige factoren geen impact 
hebben. Overgewicht, weinig lichaamsbewe-
ging, een hoog alcoholgebruik en sommige 
geneesmiddelen, bijvoorbeeld, kunnen bij-
dragen aan een hoge bloeddruk. Maar ook 
mensen bij wie geen uitwendige risicofactoren 
spelen kunnen hoge bloeddruk ontwikkelen. 
Een regelmatige bloeddrukmeting is daarom 
voor iedereen aanbevolen.”

SNELLE RESULTATEN
Heb je een hoge bloeddruk en is er ruimte 
voor verbetering van je levensstijl, dan kun-
nen welbepaalde maatregelen alvast tot een 
niet te onderschatten bloeddrukdaling leiden. 
Dat blijkt uit de resultaten van studies waar-
naar verwezen wordt in de recentste richtlij-
nen voor de behandeling van hoge bloeddruk 
van de European Society of Cardiology en 
de European Society of Hypertension (Euro‑
pean Heart Journal. 2018;39(33):3021‑3104). 
“De bovendruk van de deelnemers met hoge 
bloeddruk daalde gemiddeld met 1,2 mmHg 
door alcohol te matigen en met 5,4 mmHg 
door de zoutinname te beperken”, verduide-
lijkt Vanassche. “Het opdrijven van sportacti-
viteiten gaf een gemiddelde bovendrukdaling 
van bijna 10 mmHg. En per 5 kg gewichts-
verlies noteerde men een bovendrukdaling 
van gemiddeld 4,4 mmHg. Bloeddrukdalin-
gen van deze grootteorde kunnen je risico op 
hart- en vaatziekten al danig verminderen. Per 
10 mmHg bovendrukdaling daalt je risico om 
aan hart- en vaatziekten te sterven met 10 
tot 15%, je beroerterisico met 35%, je hart-
infarctrisico met 20%, en je hartfalenrisico 
met 40%.”

GLOBALE AANPAK
Vermageren tot je een gezond gewicht hebt, 
voldoende bewegen en alcohol matigen zijn 
dus maatregelen die je cardiovasculaire risico 
alvast helpen te verlagen via hun bloeddruk-
verlagende effect. “Maar ze verlagen dat risico 
ook nog op een andere manier”, benadrukt 
Vanassche. “Overgewicht, weinig lichaams-
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Met een hoge bloeddruk is een hart- en vaatvriendelijke 
levensstijl extra aanbevolen. Ook, en niet het minst, 

als je bloeddrukverlagende medicatie neemt. Een 
motiverend gesprek met cardioloog Thomas Vanassche.

T E K S T   ›   A N  S W E R T S

B O D Y T A L K  E X P E R T

Thomas Vanassche
CARDIOLOOG UZ LEUVEN

De bloeddruk 
verlagen is geen 

doel op zich, 
maar een middel 

om hart- en 
vaatziekten te 
voorkomen.

Hoge bloeddruk: 

MINDER MEDICATIE  
MET DE JUISTE MOTIVATIE

METEN IS WETEN
De eenheid van bloeddruk is millimeter kwikdruk (mmHg). Je 
lijdt aan hoge bloeddruk of hypertensie als je in ontspannen 
toestand een bovendruk van gemiddeld minimaal 140 mmHg 
en/of een onderdruk van gemiddeld minimaal 90 mmHg hebt. 

Deze waarden 
hebben betrekking 
op herhaaldelijke 
metingen bij de arts. 
De grenswaarden 
voor zelfmetingen 
thuis, met een geijkt 
en gevalideerd 
elektronisch toestel, 
liggen nog wat lager, 
want thuis speelt het 

wittejas-effect niet. Eigenlijk geeft een 24 uursbloeddrukmeting 
met een toestel dat je thuis op je lichaam draagt nog de meest 
nauwkeurige inschatting, blijkt uit recent onderzoek (JAMA. 
2019;322(5):409-420). Bij zo’n meting telt ook de nachtbloeddruk 
mee, en die kan niet beïnvloed worden door emoties, stress, 
inspanning of maaltijden bijvoorbeeld.
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beweging en een hoog alcoholgebruik zijn, 
net als hoge bloeddruk, op zich risicofactoren 
voor hart- en vaatziekten. Je mag het gunstige 
effect van deze levensstijlmaatregelen dus niet 
alleen afmeten aan hun bloeddrukverlagend 
effect.”
“De bloeddruk verlagen is dan ook geen doel 
op zich, maar een middel om hart- en vaat-
ziekten te voorkomen”, legt Vanassche uit. 
“Een globale aanpak van alle risicofactoren is 
essentieel. Zo heeft stoppen met roken nau-
welijks een impact op je bloeddruk, terwijl 
het wel een van de krachtigste middelen is 
om je cardiovasculair risico te verlagen. En 
uiteraard is ook een hart- en vaatvriendelijk 
dieet, zoals het mediterraan dieet, extra aan-

bevolen, als je al belast bent met hoge bloeddruk of andere cardiovasculaire 
risicofactoren.”

MEESTAL OOK MEDICATIE
“Een gezonde levensstijl helpt dus hart- en vaatziekten te voorkomen, maar 
volstaat voor veel hypertensiepatiënten niet om hun bloeddruk genormaliseerd 
te krijgen”, zegt Vanassche. “En hoe sneller de bloeddruk onder controle 
geraakt, hoe kleiner het risico op bloedvat- en orgaanschade. Daarom starten 
we, overeenkomstig de richtlijnen, bij herhaaldelijke meetwaarden van meer 
dan 140/90 mmHg vrijwel altijd met levensstijlmaatregelen én bloeddrukver-
lagende medicatie. Slechts bij sommige patiënten kunnen we het ons veroor-
loven om 3 tot 6 maanden af te wachten om te zien of levensstijlmaatregelen 
alleen volstaan om de bloeddruk te normaliseren. Met name bij patiënten die 
slechts een licht verhoogde bloeddruk hebben, dus minder dan 160/90 mmHg, 
én die verder gezond zijn. Met gezond bedoelen we dat de hoge bloeddruk nog 
geen orgaanschade heeft aangericht en er verder ook geen aanwijzingen zijn 

dat de patiënt een hoog cardiovasculair risico 
heeft. Alleen voor gezonde 80-plussers is de 
medicatiegrens wat soepeler en overwegen we 
een behandeling pas vanaf 160/90 mmHg.”

BIJWERKINGEN
Levensstijlmaatregelen worden niet minder 
belangrijk eenmaal je bloeddrukverlagende 
medicatie neemt, integendeel. Ze hebben, 
zoals eerder gezegd, niet alleen een gunstig ef-
fect op je bloeddruk. “En dankzij hun bloed-
drukverlagende effect kunnen ze maken dat 
je minder bloeddrukverlagende medicatie no-
dig hebt”, zegt Vanassche. “Minder medicatie 
betekent minder kans op bijwerkingen. Wat 
niet onbelangrijk is, want hoge bloeddruk zelf 
geeft vaak geen klachten, terwijl de medicatie 
wel vervelende bijwerkingen kan hebben.”
De vele soorten bloeddrukverlagers hebben 
allemaal eigen potentiële bijwerkingen, zoals 
gezwollen enkels of een vermoeid gevoel. Heb 
je last van bijwerkingen, bespreek ze dan met 
je arts. “Dankzij het ruime aanbod van medi-
catie slagen we er vrijwel altijd in om samen 
met de patiënt tot een behandeling te komen 
die perfect wordt verdragen. Vaak gaat het om 
een combinatie van meerdere, laag gedoseerde 
bloeddrukverlagers die voor het comfort van 
de patiënt bij voorkeur samen in 1 pil zit-
ten. Kunnen we daarmee de bloeddruk onder 
140/90 mmHg krijgen, dan proberen we nog 
onder 130/80 mmHg te geraken. Maar altijd 
alleen als je de behandeling goed blijft ver-
dragen. Een behandeling om problemen van 
morgen te voorkomen, mag niet ten koste 
gaan van de levenskwaliteit vandaag.” n

ZO SPAAR JE HART EN BLOEDVATEN

•   Stoppen met roken.

•  Vermageren tot een BMI van 22,5 à 25 kg/m2 en een buikomtrek 
van minder dan 94 cm (man) of 80 cm (vrouw). BMI = body mass 
index = gewicht(kg)/lengte(m) x lengte(m).

•  Minimaal 5 dagen per week matige fysieke activiteit beoefenen, 
zoals wandelen, fietsen of zwemmen, waarbij je ademhaling dieper 
is dan normaal.

•  Alcohol matigen tot maximaal 10 eenheden per week.

•  Gezond en gevarieerd eten, type mediterraan dieet (meer info: 
www.gezondleven.be).

•  Zoutinname beperken bij hoge bloeddruk: maximaal 5 gram per 
dag (meer info: www.uzleuven.be/video/leren-lezen-van-etiketten).
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