
U kunt de brochures aanvragen via de 

website van de Hartstichting. 

Wilt u uw vraag liever persoonlijk stel-

len? Dan kunt u terecht bij de Infolijn 

Hart en Vaten: 0900 3000 300 (lokaal 

tarief) van maandag t/m vrijdag van 

9.00 tot 13.00 uur. Per e-mail kan ook: 

infolijnChartstichting.nl 

Op www.hartstichting.nl/gezond-leven 

vindt u nog meer informatie over 

gezond eten, meer bewegen en niet 

roken. 

Ook kunt u de zoutquiz doen en de 

digitale zoutwijzer raadplegen.

U kunt uw eigen risico beïnvloeden!

Risicofactoren voor
hart- en vaatziekten

U kunt uw eigen risico beïnvloeden!

Gewoon proberen
Als u met uw huisarts over risicofactoren voor hart- en vaatziekten heeft 
gesproken, dan weet u dat het van belang is om te proberen aan alle risico’s te 
werken. De brochures van de Hartstichting kunnen u daarbij helpen. 

www.hartstichting.nl
Hartstichting

Postbus 300, 2501 CH Den Haag
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ROBINSCA staat voor Risk Or Benefi t IN Screening for 
CArdiovascular disease. Het ROBINSCA onderzoek is een proef-
bevolkingsonderzoek waarin we kijken of het aantal mensen dat 
ziek wordt of sterft door hart- en vaatziekten (HVZ) daalt als we 
vroeg opsporen wie een verhoogd risico heeft op HVZ. Mensen 
met een verhoogd risico op HVZ krijgen medicijnen en/of 
adviezen over gezond leven. Omdat het voor iedereen van 
belang is om het risico op HVZ zo laag mogelijk te houden, vindt 
u in deze brochure algemene leefstijladviezen die helpen het 
risico op het krijgen van HVZ te verlagen. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Erasmus MC in 
samenwerking met het Universitair Medisch Centrum 
Groningen (UMCG).

Meer informatie over de ROBINSCA studie vindt u op: 
www.robinsca.nl



Roken

Gezond en vitaal oud worden, dat wil iedereen graag. Dat biedt immers 

een grotere kans om te genieten van het leven en leuke dingen te 

doen. Lichamelijk actief blijven en gezond eten helpen daarbij. Het 

lichaamsgewicht, het cholesterolgehalte in het bloed en de bloeddruk 

blijven daardoor gemakkelijker op het gewenste peil. Dat is belangrijk 

omdat de kans op hart- en vaatziekten en andere gezondheidsproblemen, 

zoals diabetes mellitus (suikerziekte), dan kleiner is.

Risicofactoren voor hart- en vaatziekten

U kunt uw eigen risico beïnvloeden

Roken is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. De nicotine uit 
sigaretten verhoogt de hartslag en vernauwt de bloedvaten. Ook beschadigt nicotine 
de binnenkant van de bloedvaten, waardoor vetten zich gemakkelijk op de vaatwand 
kunnen afzetten. Daar komt nog bij dat het koolmonoxide uit de sigaret de zuurstof in 
het bloed verdringt.

Met de Body Mass Index (BMI) kunt 

u kijken of u een gezond gewicht 

heeft voor uw lengte. De formule 

luidt: gewicht gedeeld door lengte in 

het kwadraat (kg : m2). Als uw lengte 

bijvoorbeeld 1,65 m is en u weegt 74 kg, 

dan is de berekening: 1,65 x 1,65 = 2,72. 

Uw BMI is dan 74 : 2,72 = 27.

Roken is extra schadelijk in combinatie 

met onder andere een hoge bloeddruk 

en een hoog cholesterolgehalte in het 

bloed. Stoppen met roken is altijd (op 

elke leeftijd) de moeite waard. Jaarlijks 

lukt het 100.000 mensen om te stoppen! 

Vanaf de eerste dag krijgen hart- en 

bloedvaten het gemakkelijker. Een jaar 

na het stoppen met roken is de kans op 

een hartinfarct met 50% afgenomen. 

Meer informatie en tips om te stoppen 

met roken vindt u op  

www.hartstichting.nl/niet-roken.  

U kunt deze brochure downloaden via 

de website van de Hartstichting:  

http://webshop.hartstichting.nl/.

Hoge bloeddruk
Het hart pompt elke dag 7.000 liter bloed door het lichaam. Zo worden via het bloed 
alle voedingsstoffen en zuurstof naar de cellen gebracht. Om die stroom mogelijk te 
maken, heerst er druk in de bloedvaten. Als de bloeddruk langdurig hoog is, kan dat 
schade veroorzaken aan de binnenkant van de bloedvaten. Daardoor neemt de kans 
op vaatvernauwingen toe, zowel in het hart als in de hersenen. 

In de brochure Hoge bloeddruk leest u 

er meer over. Weinig bewegen, een te 

hoog lichaamsgewicht, roken, veel 

stress en overmatig alcoholgebruik 

zorgen er voor dat de bloeddruk 

gemakkelijk stijgt. Bovendien is het 

voor vrijwel iedereen nodig om te letten 

op de hoeveelheid zout. De gemiddelde 

Nederlander krijgt drie keer zo veel 

zout binnen als hij nodig heeft. Door 

minder zout te eten, is de kans groot 

dat de bloeddruk omlaag gaat. Met 

kruiden kunt u een gezondere en toch 

smakelijke maaltijd bereiden. In de 

Zoutwijzer vindt u nog meer tips om 

uw maaltijden met minder zout te 

bereiden en u kunt het zoutgehalte van 

verschillende producten met elkaar 

vergelijken. De brochure Hoge bloeddruk 

en de Zoutwijzer kunt u aanvragen via 
http://webshop.hartstichting.nl/.

Hoog cholesterol
Cholesterol is een stof die het lichaam gebruikt als bouwsteen voor onze cellen en 
hormonen. Normaal gesproken is het cholesterolgehalte in het bloed in balans. Maar 
het komt voor dat het cholesterolgehalte hoger is dan gewenst, zodat de kans op 
slagaderverkalking (atherosclerose) toeneemt. 

Bij sommige mensen is een hoog 

cholesterol erfelijk bepaald. Maar het 

kan ook komen doordat het dagelijkse 

eten te veel verzadigd vet bevat. In de 

brochure Hoog cholesterol leest u meer 

over de oorzaken en gevolgen van een 

hoog cholesterolgehalte. Onverzadigd 

vet verlaagt het cholesterolgehalte in het 

bloed; dat is gunstig. De kans op hart- en 

vaatziekten wordt kleiner. Onverzadigd 

vet komt voor in olie, dieetmargarine, 

dieethalvarine, vloeibare bak- en 

braadproducten, noten en vette vis. 

Verzadigd vet komt voor in voedings- 

middelen zoals volle zuivelproducten, 

roomboter en harde margarine, vet vlees 

en vette vleeswaren, gebak en snacks. 

Een puntje vruchtenvlaai is daarom een 

betere keuze dan een slagroompunt. 

Meer informatie over gezonde voeding 

en een lijst met voorkeursproducten 

vindt u in de brochure Eten naar 

hartenlust. Vraag de brochures aan via 

http://webshop.hartstichting.nl/.

Een te hoog lichaamsgewicht
De helft van de volwassen Nederlanders heeft te kampen met een te hoog 
lichaamsgewicht. Vooral het dagelijkse eten en te weinig lichaamsbeweging spelen 
een belangrijke rol. Afvallen is gunstig voor de gezondheid; het cholesterolgehalte 
in het bloed daalt en ook de bloeddruk wordt lager. Daarmee wordt de kans op 
hart- en vaatziekten kleiner. 

BMI-waarde Beoordeling
lager dan 18,5 ondergewicht
18,5 tot 24,9 gezond gewicht
25 tot 29,9 overgewicht
30 tot 34,9 ernstig overgewicht (obesitas)
hoger dan 35 zeer ernstig overgewicht

Een arts kijkt naar uw BMI én uw 

middelomtrek om te bepalen of u een 

gezond gewicht heeft. Deze maten 

vullen elkaar aan. Als u een BMI 

tussen 25 en 30 heeft, meet dan óók 

uw middelomtrek. Dat doet u met een 

meetlint, op de blote huid, tussen de 

onderste rib en de bovenkant van uw 

bekken. Trek het meetlint niet te strak 

aan. Als bij een BMI tussen 25 en 30 uw 

middelomtrek groter is dan 88 cm (bij 

vrouwen) en 102 cm (bij mannen), dan 

is uw kans op een hart- of vaatziekte 

hoog.  

Meer informatie hierover vindt u in de 

brochure Overgewicht. 

Een gezonder gewicht bereikt u door 

minder en gezond te eten, meer te 

bewegen, maar vooral ook door die 

twee te combineren. In de brochure 

Overgewicht staan praktische tips voor 

het bereiken van een goed gewicht. 

Maar ook de brochures Eten naar 

hartenlust, Bewegen doet wonderen 

en de Caloriewegwijzer kunnen u 

op weg helpen. Vraag ze aan via 

http://webshop.hartstichting.nl/. 

U kunt ook de digitale  
BMI-meter invullen op:  
www.hartstichting. nl


