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Volgens onderzoek van de Stichting
Risicoanalyse Hart- en Vaatziekten
zou zo’n 85 procent van de vijftig-
plussers een jaarlijkse gezondheids-
check willen. Althans dat meldt het
merendeel van de deelnemers aan het
landelijk hart- en vaatziekteonderzoek
Morgengezondweerop.nl in reactie op
een aantal vragen over gezondheids-
beleving die aan hen zijn gesteld in
een e-mailnieuwsbrief. De initiatief-
nemers van Morgengezondweerop.nl
zijn onderzoeksgroepen van academi-
sche ziekenhuizen en de stichting.

Uit de antwoorden op de vragen die
via de nieuwsbrief zijn verzonden,
blijkt dat veel deelnemers willen

weten hoe gezond ze zijn en dat zij
denken goed op de hoogte te zijn van
hun gezondheid. Minder deelnemers
zouden, achteraf gezien, eenmaal
bekend met hun risico’s, een gezonde-
re leefstijl aanhouden.

Inmiddels hebben zo’n 350.000
mensen zich aangemeld voor
Morgengezondweerop.nl. Een deel
van deze groep is uitgenodigd voor
een vervolgonderzoek in een van de
onderzoekscaravans die door het land
rijden. Zij krijgen een persoonlijk risi-
coprofiel met het hart- en vaatziekte-
risico voor de komende tien jaar.
Hiervoor zijn hun lichaamsmaten in
kaart gebracht (lengte en gewicht), is

hun bloeddruk gemeten en is onder
meer hun cholesterol- en bloedsuiker-
gehalte bepaald.

Volgens de analyse van de gegevens
uit de onderzoekscaravans, lopen vijf-
tigplussers een veel hoger risico op
het krijgen van hart- en vaatziekten
dan tot nu toe werd aangenomen.
Tweederde (65%) van de mannen en
ruim eenderde (37%) van de vrouwen
binnen de onderzochte groep is te dik.
Ruim eenderde van de 50-plussers
heeft een te hoog LDL-cholesterolge-
halte, en een kwart heeft een tekort
aan HDL-cholesterol.

In beeld

50-plussers willen goed op de
hoogte zijn van hun gezondheid
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