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Iedereen een gezond hart. Dat is de droom van de Hartstichting. Want een
gezond en sterk hart is de motor achter je dagelijkse portie energie. Al meer dan
55 jaar ondersteunen wij alle harten van Nederland. We investeren in onderzoek
en innovaties op het gebied van preventie en zorg. Maar net zo belangrijk vinden
wij het om Nederlanders te helpen hun hart te kennen en goed voor hun hart
te zorgen. Daarom dragen wij bij aan oplossingen om harten gezond te houden,
snelle hulp te bieden als iedere minuut telt, hartproblemen eerder op te sporen
en steeds beter te behandelen.
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Door dit alles samen is het risico op

Kijk voor tips om met spanning

Zorg goed voor je eigen hart

een hart- of vaatziekte verhoogd.
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• Beweeg voldoende, ontspan op tijd, eet gezond en rook niet.
• Doe mee aan een van onze beweegevenementen.
• Meet je waarden (bloeddruk, cholesterol en BMI) en stuur op tijd bij.

Verlaag je risico!

Zorg goed voor het hart van anderen

Wil je weten hoe gezond je leeft? Test je leefstijl op persoonlijkegezondheidscheck.nl.
Je krijgt dan een leefstijladvies op maat. Je kunt zelf veel doen om de risico’s te
verlagen. De Hartstichting kan je daarbij helpen.

• Herken signalen van een hartinfarct, beroerte of hartstilstand en bel direct 112.
• Volg een reanimatiecursus en meld je aan als burgerhulpverlener.
• Meld je aan als vrijwilliger of collectant, doneer via een schenking of machtiging
of steun ons op een bijzondere manier door de Hartstichting op te nemen in je
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Iedereen een gezond hart met de support van de Hartstichting.
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Stress is een normale reactie van ons lichaam op noodsituaties. Het is een
reflex waarbij snel energie vrijkomt om te vechten of te vluchten. Er is een
verschil tussen kortdurende acute stress en langer aanhoudende stress. Bij
acute stress - zoals bijvoorbeeld bij natuurrampen of heftige emoties - is het
risico op hartklachten verhoogd. Het gaat om klachten zoals pijn op de borst
of hartritmestoornissen. Dit geldt vooral als iemand al vernauwde slagaders of
een erfelijke aanleg heeft.

Neem het heft in eigen hand!
Hartstichting
Postbus 300, 2501 CH Den Haag

Verlaag het risico op
hart- en vaatziekten
We willen allemaal graag gezond en vitaal oud worden.
Daarbij helpt het als je voldoende beweegt, gezond
eet en niet rookt. Dan blijven je lichaamsgewicht,
cholesterolgehalte en bloeddruk gezond.
Op die manier verlaag je de kans op hart- en vaatziekten
en andere gezondheidsproblemen, zoals diabetes
mellitus (suikerziekte). In deze folder lees je meer over
risicofactoren en hoe je daarmee om kunt gaan.

Hoge bloeddruk

Overgewicht

Om goed te werken heeft ons lichaam zuurstof en voedingsstoffen nodig. Deze
stoffen bereiken de spieren en organen in ons lichaam via het bloed. Het hart pompt
zuurstofrijk bloed met kracht door de slagaders ons lichaam in. Daardoor drukt het
bloed tegen de wanden van de slagaders (de bloeddruk). Bij langdurige hoge druk kan
dat schade veroorzaken aan de binnenkant van de slagaders. Hierdoor kunnen zich
stofjes zoals cholesterol ophopen. De bloedvaten worden nauwer en minder elastisch,
waardoor de bloeddruk nog verder toeneemt.

Ruim de helft van de Nederlandse volwassenen is te zwaar. Belangrijke oorzaken
hiervan zijn te veel eten, te veel verzadigd vet en suiker eten, te veel alcohol
drinken en te weinig bewegen. Heb je overgewicht, probeer dan af te vallen. Dat is
goed voor je gezondheid: je cholesterolgehalte daalt en je bloeddruk wordt lager.
Daarmee wordt de kans op hart- en vaatziekten kleiner. Je bereikt een gezond
gewicht door minder te eten, gezond te eten en meer te bewegen.
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Hoog cholesterol

Roken
Roken verhoogt de kans op hart- en vaatziekten. Roken verhoogt de hartslag
en bloeddruk en beschadigt de binnenkant van de slagaders. Vetten (zoals
cholesterol) hechten daardoor gemakkelijk aan de vaatwand. De bloedvaten
vernauwen en slibben op den duur dicht. Tabaksrook bevat ook koolmonoxide, dat
de zuurstof in het bloed verdringt. Roken is dus schadelijk, vooral in combinatie
met een hoge bloeddruk en een hoog cholesterolgehalte.

volgt: 1,65 x 1,65 = 2,72.
Je BMI is je gewicht gedeeld door je

voor een stijging van de bloeddruk:

Cholesterol is een bouwsteen voor onze cellen en hormonen. Normaal gesproken
zit daarvoor precies genoeg cholesterol in ons bloed. Maar het cholesterolgehalte
is soms hoger dan gewenst. Dan kunnen cholesteroldeeltjes zich in de wanden van
slagaders nestelen. De kans op vernauwingen neemt dan toe.

lengte in het kwadraat (kg : m2).

Je BMI is dan 74,0 : 2,72 = 27,2

Je kunt ook de digitale
BMI-meter invullen op:
hartstichting.nl/bmi
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