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Lang leven hart en vaten! 

Annemarie de Graaf

Met een gezondere voeding kan 23 procent van de hart- en 
vaatziekten in Nederland worden voorkomen. Meer bewegen kan 
leiden tot 15 procent minder ziektegevallen per jaar. Ook blijkt uit 
onderzoek van het RIVM dat zij die al hart- en vaatziekten hebben, 
gebaat zijn bij een gezondere leefstijl. En bij de preventie van hart- 
en vaatziekten is samenwerking tussen diverse zorgprofessionals 
essentieel. Een en ander kwam naar voren tijdens het congres Lang 
Leven Hart en Vaten! dat de Hartstichting eind november hield in 
Nijkerk. 

Dagelijks overlijden in Nederland 113 mensen aan de gevolgen van 
hart- en vaatziekten, tegen 116 personen per dag in 2006. ‘Het gaat 
dus beter met hart- en vaatziekten in Nederland’ zei ochtendvoorzit-
ter Pim Assendelft van het Leids Universitair Medisch Centrum. Maar 
hart- en vaatziekten zijn nog wel de meest voorkomende doodsoor-
zaak in Nederland en andere westerse landen en daarom staat pre-
ventie ervan hoog op de agenda. 23 procent van de ziektegevallen kan 
voorkomen worden door risicofactoren aan te pakken, zoals een hoge 
bloeddruk, roken, een hoog cholesterolgehalte, overgewicht, diabetes 
en onvoldoende beweging. Monique Verschuren van het RIVM ging 
tijdens haar presentatie in op de relatie tussen risicofactoren en het 
optreden van hart- en vaatziekten. 13 procent van de hart- en vaatziek-
ten komt door overgewicht. ‘Hoe ouder mensen worden, hoe meer 
het overgewicht toeneemt. Het heeft dus zeker zin om af te vallen’, 
aldus Verschuren. 
Karin Kaasjager van Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem besprak het 
belang van de integrale aanpak van risicopreventie. In de Vasculaire 
polikliniek van het Arnhemse ziekenhuis wordt multidisciplinair 
(vaatchirurgie, neurologie, cardiologie en interne geneeskunde) aan 
diagnose, behandeling en follow up gewerkt van patiënten met hart- 
en vaatziekten of mensen met een hoog risico hierop. De patiënten 
worden geclusterd door de vasculair verpleegkundigen voor langeter-
mijnzorg. Een vast onderdeel van de vasculaire polikliniek is het Ge-
zamenlijk Medisch Consult (GMC), waarin de arts groepsmatig tien 
à vijftien patiënten tegelijk consulteert. Ze onderzochten het effect en 
92 procent van de patiënten zegt geleerd te hebben van vragen die 
medepatiënten stelden. ‘Het is dus zinvol met elkaar te gaan zitten in 

een GMC. De kwaliteit van een consult voor de patiënt is zo subjectief 
beter’ aldus Kaasjager. 

Bloeddruk  Ook voor de preventie en behandeling van een te 
hoge bloeddruk hebben voeding en leefstijl een belangrijke invloed. 
Onderzoeker Marianne Geleijnse van Wageningen Universiteit liet 
zien dat een daling van de systolische bloeddruk met 2-3 mmHg en 
van de diastolische bloedruk met 1-2 mm door kalium, tot 15 à 20 
procent minder cardiovasculaire incidenten kan leiden. 
In de parallelsessie WASH voor minder zout in de voeding benadruk-
ten de onderzoekers Frans Kok van Wageningen Universiteit en Jaap 
van Binsbergen van de Radboud Universiteit Nijmegen de duidelijke 
relatie tussen zout en gezondheid. WASH (World Action on Salt and 
Health) bestaat uit een groep van 338 wetenschappers uit 83 landen 
die naar een reductie van de zoutinname streven, van 10 à 15 gram per 
dag naar 5 gram per dag. In Nederland zou er vanaf 2009 een Neder-
landse variant van WASH moeten komen die met de industrie om de 
tafel gaat zitten. Over de Taskforce van de FNLI, die naar 12 procent 
minder zoutverwerking in 2010 streeft, zegt Kok: ‘Die voedingsnota is 
niet concreet, na 2010 kan de reductie misschien nog wel 20 à 30 pro-
cent zijn. Er is na 2010 geen termijn genoemd.’ De partijen moeten 
om de tafel en de deelnemers zijn het er over eens dat de consument 
bewuster moet worden en etiketten moet lezen. 
De teneur van het symposium was dat al met al intensievere samen-
werking nodig is tussen de verschillende gezondheidsprofessionals 
zoals huisartsen, diëtisten en verpleegkundigen, om verandering van 
leefstijl te bereiken. De betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid 
van de patiënt is hierbij essentieel. Zo’n 700 zorgverleners meldden 
zich aan voor het congres en dat geeft aan dat het speelt onder de 
zorgprofessionals in Nederland.  
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