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Sleutelrol voor voeding en leefstijl
Kans op hart- en vaatziekten na de menopauze onderschat

Francis Riekhoff en Lotje van de Poll, Schuttelaar & Partners Den 
Haag

Vanaf de menopauze stijgt bij vrouwen het cholesterolgehalte 
en neemt het risico op hart- en vaatziekten progressief toe. Dit 
risico kunnen vrouwen in de eerste plaats beperken door gezonder 
te leven. Vrouwen en hun artsen zijn zich echter niet voldoende 
bewust van het verhoogde risico. 

Zowel vrouwen als hun artsen onderschatten het risico op hart- en 
vaatziekten tijdens en na de menopauze. Dit is de conclusie van 
een recent onderzoek onder 250 huisartsen en gynaecologen en 961 
vrouwen van 45 tot 65 jaar in vijf Europese landen (Groot-Brittannië, 
Frankrijk, Duitsland, Polen en Griekenland). Slechts een derde van de 
artsen en vrouwen weet dat dit risico bij (post)menopauzale vrouwen 
even hoog is als of zelfs hoger is dan bij mannen. Vrouwen maken 
zich meer zorgen over osteoporose (44 %), lichamelijke symptomen 
van de menopauze (43 %) en borstkanker (37 %). Minder dan een 
derde van de vrouwen associeert de menopauze met hart- en vaatziek-
ten en slechts een vierde legt de link met een verhoogd cholesterolge-
halte (1).
Dit verbaast Yvonne van der Schouw niet. Van der Schouw is werk-
zaam als universitair hoofddocent bij het Julius Centrum in Utrecht. 
Zij doet onderzoek naar de rol van de menopauze bij het ontstaan van 
hart- en vaatziekten. “De meeste onderzoeken naar diagnose en be-
handeling van hart- en vaatziekten zijn uitgevoerd bij mannen, terwijl hart- en vaatziekten zich bij vrouwen op een andere manier manifes-

teren dan bij mannen. Vrouwen hebben vaker aspecifieke klachten 
waardoor artsen hart- en vaatziekten bij vrouwen mogelijk minder 
goed herkennen.” Een acute hartaanval komt vaker voor bij vrouwen, 
terwijl mannen vaker last hebben van pijn op de borst (2).

OOrzaken  Tien jaar na de menopauze is het risico op hart- en 
vaatziekten bij vrouwen verviervoudigd ten opzichte van voor de 
menopauze. Deze sterke stijging wordt veroorzaakt door algemene 
verouderingsprocessen, een toename van het lichaamsvet en door 
veranderingen in de hormoonhuishouding. Vrouwelijke geslachtshor-
monen (oestrogenen) hebben op meerdere manieren een bescher-
mende werking. Zo hebben ze onder andere een gunstig effect op 
de vetverdeling in het lichaam en het serumcholesterolgehalte. In 

Menopauze
vanaf ongeveer 45 jaar daalt in de eierstokken de productie van 
vrouwelijke hormonen. Het proces tot het uitblijven van de menstru-
atie duurt gemiddeld vijf jaar. gedurende deze periode, de menopauze 
genoemd, fluctueert de hormoonproductie sterk. dit leidt tot de 
bekende symptomen zoals stemmingswisselingen, angst, nachtelijk 
zweten, opvliegers en onregelmatige menstruatie. Wanneer de men-
struatie volledig gestopt is, is er sprake van de postmenopauze, de 
productie van het hormoon oestrogeen is dan blijvend laag.

Het totaalcHolesterolgeHalte is bij vrouwen Het Hoogst tussen de 55 

en 60 jaar.
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Kans op hart- en vaatziekten na de menopauze onderschat

de menopauze valt dit beschermende effect weg door een dalende 
afgifte van deze hormonen. Van der Schouw geeft aan dat de toename 
van hart- en vaatziekten bij oudere vrouwen wordt veroorzaakt door 
een combinatie van factoren: “Ten eerste verandert de vetverdeling 
in de menopauze langzaam van peervorm naar appelvorm (afbeel-
ding 1). Vetverdeling rondom de buik is één van de kenmerken van 
het metabool syndroom. Deze aandoening wordt gekenmerkt door 
insulineresistentie (wat leidt tot diabetes type 2), verhoogde bloed-
druk en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Ten tweede gaan 
een verhoogde vetopslag en de afname van oestrogeen samen met 
een ongunstig lipidenprofiel, gekarakteriseerd door een toename 
van het totaalcholesterol, LDL-cholesterol en triglyceriden en een 
afname in HDL-cholesterol.” Het totaalcholesterol is bij vrouwen het 
hoogst tussen de 55 en 60 jaar, ongeveer 10 jaar later dan bij mannen 
(afbeelding 2). Ook een vroegtijdig begin van de menopauze en ouder 
worden op zich verhogen volgens Van der Schouw de kans op hart- en 
vaatziekten. “Al deze factoren samen maken dat oudere vrouwen een 
verhoogde kans hebben om hart- en vaatziekten te krijgen. Het is 
echter lastig om de effecten van elkaar te scheiden.” In haar onder-
zoek bekijkt Van der Schouw momenteel of ook de heftigheid waarin 
overgangsklachten optreden een marker is voor hart- en vaatziekten.

HOrmOOntHerapie geen OplOssing  Tot eind jaren negentig 
leek hormoontherapie een veelbelovende manier om het risico op 
hart- en vaatziekten bij vrouwen na de overgang te beperken. Interven-
tiestudies lieten daarna onverwacht het tegendeel zien (3-5). Sinds-
dien zijn artsen terughoudender met het voorschrijven van hormonen. 
Ook een ruime meerderheid (73 %) van de vrouwen zelf geeft aan dat 
ze liever hun voeding en leefstijl aanpassen dan medicijnen gebruiken 
om overgangssymptomen te bestrijden (1). 
Over de diagnose en behandeling van (risicofactoren voor) hart- en 
vaatziekten bij vrouwen in en na de overgang zegt Van der Schouw: 
“In Nederland bestaat een goede richtlijn voor huisartsen voor het 
signaleren en behandelen van hart- en vaatziekten: de NHG-Standaard 
Cardiovasculair risicomanagement.” Artsen moeten volgens deze richtlijn 
extra alert zijn op het optreden van risicofactoren bij vrouwen na de 
overgang en indien nodig conform deze richtlijn een behandelplan 
of advies opstellen. Deze richtlijn wordt momenteel vertaald in een 
praktische handleiding voor zorgverleners, de Zorgstandaard vasculair 
risicomanagement. Leden van de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten 
schrijven de hoofdstukken over gezonde voeding en gewicht. 

VOeding en leefstijl  Ongeveer 80 procent van de hart- en 
vaatziekten is te vermijden met een betere voeding en leefstijl, zo stelt 
de Wereldgezondheidsorganisatie (6). De resultaten van een groot 
Zweeds cohortonderzoek lieten kortgeleden zien dat dit voor postme-
nopauzale vrouwen in nog sterkere mate geldt. Een gezond voedings-
patroon en een gematigde alcoholconsumptie bleken, in combinatie 
met een gezonde leefstijl (niet roken, veel bewegen, overgewicht 
vermijden), geassocieerd met een risicoreductie van 92 procent op 
een hartaanval bij postmenopauzale vrouwen (7). Van der Schouw be-
aamt dit: “Gezond eten, meer bewegen en stoppen met roken zijn de 
belangrijkste adviezen voor vrouwen om het risico te beperken. Ook 
het behouden van een gezond gewicht is van groot belang.” 

CHOlesterOl beïnVlOedbaar  Een verhoogd cholesterolgehal-
te is een belangrijke beïnvloedbare risicofactor voor hart- en vaatziek-
ten. Dit werd bevestigd in een recente meta-analyse, waaruit bleek dat 
verlaging van het totaalcholesterol met 1 mmol/l bij zowel mannen 
als vrouwen tussen de 50 en 69 jaar het risico op hartziekten met een 
derde verminderde (8). Het meest gangbare voedingskundige advies 
om het cholesterolgehalte te verlagen is het vervangen van verzadigd 

Hart- en vaatziekten manifesteren zich anders bij vrouwen en mannen

bovenlicHaam 

(appelvorm)

onderlicHaam 

(peervorm)
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hart- en vaatziekten in nederland

in nederland waren hart- en vaatziekten in 2006 ver-
antwoordelijk voor ruim een derde van de sterfgevallen. 
Hiermee zijn ze doodsoorzaak nummer 1. Het aandeel 
van vrouwen in de sterfte aan hart- en vaatziekten was 
met 53 procent iets groter dan dat van mannen (11). 

vet en transvet door meervoudig onverzadigde vetzuren. Daarnaast 
zijn er voedingsmiddelen op de markt met actieve cholesterolverla-
gende ingrediënten zoals plantensterolen. Dagelijkse consumptie van 
2 tot 2,5 gram plantensterolen kan het LDL-cholesterolgehalte in twee 
tot drie weken met 10 procent verlagen. In combinatie met een ge-
zonde voeding en leefstijl kan het LDL-cholesterol nog verder worden 
verlaagd (9). 

eurOpese initiatieVen  Gezondheidsorganisaties zoals de 
WHO, de European Society of Cardiology (ESC) en de Nederlandse 
Hartstichting benadrukken de noodzaak om preventie en behandeling 
van (risicofactoren voor) hart- en vaatziekten bij (post)menopauzale 
vrouwen te verbeteren. Zo heeft de ESC in 2006 een congres over dit 
onderwerp georganiseerd en beleidsaanbevelingen gepubliceerd. De 
aanbevelingen zijn vooral gericht op het komen tot richtlijnen voor 
een optimale behandeling. Maar om dit te bereiken moeten eerst 
meer epidemiologische gegevens over risicofactoren voor hart- en 
vaatziekten bij vrouwen worden verzameld en geanalyseerd (10). 

samenVattend  Hart- en vaatziekten bij vrouwen vanaf de meno-
pauze zijn een zwaar onderschat probleem. Gezondheidsorganisaties 
zijn zich hiervan bewust. Hun aanbevelingen kunnen alleen goed in 
de praktijk worden gebracht, wanneer artsen maar ook diëtisten en 
vrouwen zelf, extra alert zijn op risicofactoren voor hart- en vaatziek-
ten in deze levensfase. Voor de aanpak van deze risicofactoren is een 
sleutelrol weggelegd voor voeding en leefstijl.
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Hormoontherapie niet geschikt om 
hart- en vaatziekten te bestrijden

Het aandeel 

vrouwen dat 

sterft aan Hart- en 

vaatziekten is iets 

groter dan dat van 

mannen.

gemiddeld totaalcHolesterolgeHalte naar leeftijd (12).
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