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Trombose
Onzichtbaar probleem,
maar neem het serieus

Geen stress
Welke rollen in je leven
hebben prioriteit?
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dankzĳ transplantatie
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Aanbevelingen
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‘Je kunt zo veel
vookomen door
je op tijd te laten
checken’

HARTPROBLEMEN
Door veel te bewegen en jong te
denken, kreeg Patricia Paay het vertrouwen weer terug in haar lichaam.

HET GEHEIM VAN EEN
ENERGIEK LEVEN
Het antwoord ben jij: Een gezonde geest en lichaam kun je
zelf verkrijgen. Presentatrice Cynthia Abma weet hoe.
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Een bevlogen mens is gelukkiger
Hoe word je en blijf je vitaal? Kijk op pagina 10
Hoe kun je bevlogenheid verhogen? Kijk op pagina 13
www.arboned.nl
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Challenges
de
uitdaging
Lekker in je vel zitten, je goed voelen en er stralend
uitzien is voor iedereen belangrijk. Ook willen we graag
oud worden, het liefst zo fit en vitaal mogelijk. Hoe doe je dat?

Een vitale geest in
een vitaal lichaam

M

ensen hebben in
het jachtige leven van tegenwoordig moeite
overeind te blijven. Tijd voor jezelf nemen wordt
steeds lastiger en moeilijker te accepteren. 4me is een televisieprogramma van RTL4 waarin de belangrijkste elementen van een gezond leven
aan bod komen, zowel op fysiek als
op geestelijk niveau. Het programma
laat zien wat je zelf kunt doen om dit
doel te behalen.

De kernelementen

De vier pijlers zijn: bewegen, eten,
verzorgen en verbeteren. Alle aspecten voor een goede balans worden
hiermee besproken. Het zijn vier elementen waar je zelf uithaalt wat je
belangrijk vindt. Alles op het gebied
van lifestyle en gezondheid komt
voorbij. Van het genezen van impotentie op een natuurlijke wijze tot
visolie tegen agressie. Van botox tegen zweten, via mode-items naar
Turkse visjes die de eczeem van je
huid knabbelen.

Verzorging

Hoe verzorg je je haren en handen?
En welke zonnebrandcrème is ge-

schikt voor de wintersport? Zelf word
ik dit jaar veertig en daar moet ik eigenlijk wel even aan wennen. Maar
ik blijf vitaal door jong van geest te
blijven en lol in het leven te hebben.
Je moet goed voor jezelf zorgen.Ik eet
gezond en vers, veel groente en fruit
en daarnaast neem ik voedingssupplementen. Omdat ik nu in verwachting ben van ons tweede kindje doe
ik even geen fitness of pilates meer,
maar ik fiets en wandel wel veel.

Eten

Toen ik in 1990 in de televisieserie
‘Spijkerhoek’ debuteerde als actrice,
vroeg men of ik misschien iets zou
willen afvallen. Ik was helemaal niet
dik! Vele diëten volgden en na tien
jaar heb ik besloten de weegschaal
de deur uit te gooien. Geen calorieën
meer hoeven tellen was best wel eng,
maar je moet gewoon goed naar je eigen lichaam luisteren. Ik snoep heus
wel eens, want een leven zonder diëten is zo veel leuker.

Verbeteren

Wat kun je aan jezelf verbeteren? In
het programma kwam bijvoorbeeld
een onderwerp aan bod over borstimplantaten na het geven van borstvoeding. Maar het gaat ook over sporten en een betere conditie krijgen. Of

“Ik moet iedere dag
medicijnen slikken en
extra goed opletten
dat ik vetarm en niet
te zout eet.”
APK voor het lichaam

p. 13

Hart- en vaatziekten

p. 22

Ans en Kees van der Linden adviseren elk
jaar een gezondheidscheck te doen.

Genieten

“ik blijf vitaal door
jong van geest te
blijven en lol in het
leven te hebben.
Je moet goed
voor jezelf zorgen.
Ik eet gezond en
vers, veel groente
en fruit.”

Anneke
Komalijnslijper
Kreeg een hartstilstand op haar
34ste.

Pagina 18

strak in je vel zitten zonder meteen
onder het mes te gaan. En serieuze
onderwerpen zoals kanker door onze
slechte leefgewoonten worden ook
besproken. Kanker is doodsoorzaak
nummer één, daar schrok ik wel van.

Cynthia Abma
RTL-presentatrice 4me

wij raden aan

Het is een rare tijd, deze crisistijd,
maar staat niet in verhouding tot de
vergeten oorlogsgebieden. Daar is
het leven veel erger. Door de negatieve berichtgevingen wordt je gemoedstoestand beïnvloed en zou je
dat haast vergeten. Maar focus op
wat je hebt: gratis zon, hopelijk een
goede gezondheid en kleine dingen
waarvan je kunt genieten. Een kind
dat blij is als je ‘m ophaalt, met een
boekje in de zon genieten van een
kop koffie. Wees lief voor jezelf en focus op de positieve dingen. Dat heb ik
geleerd na het plotselinge overlijden
van mijn vader.Probeer bewust te genieten van het leven, want het kan
zomaar afgelopen zijn. Leef nu, want
je lijdt het meest onder het lijden dat
je vreest.
In deze bijlage komt vitaliteit uitgebreid aan bod. Van het verdelen
van je energie tot haarproblemen. En
van de menopauze tot bewegen en de
gezondheidscheck. Voor elk wat wils.
Veel leesplezier!

Sportarts Gert-Jan Goudswaard over de
nadelen van onze westerse levensstijl.
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Out of this World
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Lazy Lounge Zonnesteek Arrangement
Slechts € 39,95 p.p.
• Op maandag, woensdag of donderdag genieten van alle saunafaciliteiten
bij Thermen Holiday Schiedam of Zuidwolde
• Onbeperkt gebruik van heerlijk geurend scrubzout en showergel
• Mogelijkheid tot deelname aan diverse löyly-rituelen
• De gehele dag onbeperkt gebruik van drankjes in de horeca*
• Genieten van een weldadige behandeling van 25 minuten.
U heeft keuze uit een klassieke-, sport-, hot stone-, aroma-massage,
rasul ritueel, bodyscrub, cosmetische voetbehandeling met
Tibetaanse voetmassage of een bodypakking. Voor de pakking
heeft u keuze uit een cacao-, algen-, lavendel-honing of
aloë vera gel-bodypakking
• Kortingsvoucher voor uw volgende bezoek aan Thermen Holiday
• Afscheidspresentje

266 x 131mm
THIRD PAGE
FULL WIDTH

Wellness Voucher

2e persoon gratis
sauna-entree
Uw max. voordeel € 28,50
* Deze voucher is geldig in zowel Schiedam als
Zuidwolde t/m 31 augustus 2009 en niet geldig
i.c.m. andere acties, avondtarief, kindertarief en
arrangementen. Max. 4 pers. per bon. Korting in
Zuidwolde = € 21,50. Reserveren voor uitsluitend
saunabezoek alleen via de website. Gelieve sauna
voltarief te reserveren. Bij aankomst wordt de korting
verrekend tegen inlevering van deze voucher.
Actiecode: (ZW)20090166

*U kunt de gehele dag onbeperkt gebruik maken van
de volgende dranken: petﬂes water met onbeperkt
H2O waternavulling, Sourcy blauw/rood, kofﬁe,
cappuccino, kofﬁe verkeerd, espresso, frozen iceccino,
thee, melk, karnemelk, tomatensap, appelsap, Pepsi,
Pepsi light, Sisi, Seven-up, Bitterlemon, Tonic, Cassis,
Lipton Ice Tea, Lipton Ice Tea light en Green

Prijs is per persoon en alleen geldig op maandag,
woensdag en donderdag t/m 30 september 2009.
Arrangementen zijn niet geldig in combinatie met andere
acties en aanbiedingen.

Reserveren via www.thermenholiday.nl of 0900-WELLNESS (0900-9355) € 0,45 ct p/m
Ommerweg 47 - 7921 TB Zuidwolde

Prinses Beatrixlaan 10 - 3121 JN Schiedam

Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 10.00 - 23.00 uur, zondag van 10.00 - 22.00 uur

Openingstijden: maandag t/m zondag 10.00 - 23.30 uur

Kijk voor dames-, badkledingdagen en onze algemene voorwaarden op onze website.

( advertorial )

VITALITEIT

ALBERT SONNEVELT

Inspiratie voor
een gezond leven
Interview met Albert Sonnevelt, docent, auteur, levenscoach en specialist op het gebied van een gezonde levensstijl.
Ooit bestudeerde hij oude, zeer vitale mensen en vroeg hij ze naar hun geheim. Nu helpt hij mensen van alle leeftijden om
vitaal te worden en te blijven.

Meer weten? Kijk op
www.sonneveltopleidingen.nl
voor het opleidingsaanbod:
Voetreﬂexzonetherapeut
Therapeut Lichaamsmassage
Shiatsu Therapeut
Psychologie in de praktijk
Levenscoach
Stresscounselor
Intuïtieve Ontwikkeling
Energetisch Therapeut
Ismakogiedocent
Vitaliteitscoach
Gewichtsconsulent
Natuurvoedingsadviseur
Medische Basiskennis

Bij het woord vitaal denk ik
aan mensen op leeftijd die nog
van alles kunnen. Wat versta jij
onder vitaal?
‘Vitaliteit is een gevoel. De term
“kwaliteit van leven” komt er
dichtbij. Het heeft vooral met
balans te maken. Je voelt je vitaal
als je in balans bent. Vitaal is niet
hetzelfde als ﬁt. Sporters zijn vaak
conditioneel ﬁt, maar lang niet
altijd vitaal. Sommigen sporten
meer dan goed voor ze is. Over
het algemeen kan je stellen dat
mensen ziek worden, omdat ze
aan de ene kant iets teveel doen
en aan de andere kant te weinig.
Op den duur raakt het evenwicht
verstoord.
Hoe ziet een goede balans
eruit?
‘Er zijn zes factoren die bij
elkaar zorgen voor vitaliteit.
De juiste balans bevat alle zes.
De drie meetbare, oftewel de
objectieve factoren zijn voeding,
beweging en herstelmomenten.
De drie moeilijk meetbare
oftewel de subjectieve factoren
zijn optimisme, waaronder ik
ook relativeringsvermogen en
positief denken schaar, een
sociaal netwerk en bezieling.
Met bezieling bedoel ik passie,
een zinvol leven. Dat is verreweg
de belangrijkste factor. Je kunt
nog zo gezond eten, als je geen
betekenis kunt geven aan je leven,
dan kan je levensverwachting een
ﬁks aantal jaren dalen.
Hoe ben je hierachter
gekomen?
‘Ik had een succesvolle praktijk,
een wachtlijst van drie maanden,
ik werkte me een slag in de rondte.

Op een gegeven moment had ik
zo veel zieke mensen gezien, dat
ik er zelf zowat beroerd van werd.
Ik kreeg er geen energie meer
van. Toen besloot ik om eens geen
zieke, maar juist heel gezonde
mensen te gaan bestuderen. Ik
interviewde een heleboel mensen
van boven de 85 jaar die nog
heel vitaal waren, en ik vroeg
ze naar hun leefgewoonten. Ze
zeiden de vreemdste dingen,
zoals: “Ik heb mijn hele leven
een pakje sigaretten per dag
gerookt en ik heb nog steeds
een topconditie”. Zo raakte ik
meer en meer gefascineerd door
het thema vitaliteit. Daarnaast
ben ik de afgelopen twintig jaar
steeds meer wetenschappelijk
onderzoeken gaan lezen. Zo is
daar het rapport van het Japanse
eiland Okinawa. Daar worden de
bewoners op hun gemak tachtig
jaar, zonder welvaartsziekten
als reuma, diabetes en hart-en
vaatziekten, zoals wij die kennen
in onze Westerse maatschappij.
Bovendien heb ik jarenlang
samengewerkt met Dr. Frans
Bakker. Hij heeft zich als arts in
Amerika ruim dertig jaar bezig
gehouden met gezonde levensstijl.
Zijn bevindingen bleken naadloos
aan te sluiten bij mijn eigen
conclusies. Als resultaat van dit
onderzoek kon ik die zes factoren
formuleren, waarvan bezieling
de belangrijkste bleek te zijn.’
Wat heb je gedaan met dit
inzicht?
‘Ik ben me bewust geworden van
mijn eigen passie. Dat is: deze
kennis delen met zo veel mogelijk
mensen. Ik wil mensen helpen
om zich vitaler te gaan voelen.

Workshop Vitali-TIJD
inspiratie voor een gezond leven

bewustwording
beweging
voeding

Dinsdag 8 september 2009
Stadsschouwburg Utrecht
10.00 - 15.00 uur

 39,95

p.p. inclusief
koffie, thee, sap & lunch

De workshop Vitali-tijd wordt gegeven door Albert Sonnevelt, docent,
auteur, levenscoach en expert op het gebied van een gezonde levensstijl.
Hij neemt de deelnemers op boeiende wijze mee in de ervaring,
waarbij kennisoverdracht en beleving elkaar afwisselen.
Kom en neem de tijd voor een dag Vitali-TIJD en laat je inspireren
om op een leuke en verantwoorde manier vitaal te blijven!
Informatie / inschrijven:
www.workshop-vitalitijd.nl
of bel 0418-51 57 82

Powered by

S O N N E V E LT
OPLEIDINGEN

Ik vind het moeilijk om te zien
hoe mensen blijven tobben. Hoe
ze bijvoorbeeld blijven hangen in
een baan waarin ze ongelukkig
zijn, tegen hun bezieling in. Dan
denk ik: “Ga toch eens leven!”’
Zeg je dat ook tegen je
cliënten en cursisten?
‘Op een positieve manier, ja. Ik
vertel ze dat hun leven op dit
moment het resultaat is van de
keuzes die ze gemaakt hebben.
En vooral dat andere keuzes ook
mogelijk zijn. Bijvoorbeeld: steun
uit je sociale omgeving is heel
belangrijk voor vitaliteit. Veel
mensen vínden die steun ook
belangrijk, maar hebben het zo
druk met hun werk dat ze hun
vrienden toch verwaarlozen. Dan
kan ik zeggen: “Als je zo doorgaat
heb je over vijf jaar geen vrienden
meer.” Maar ik kijk er liever op
een positieve manier naar: denk
eens na over hoe je dat gevoel van
sociale ondersteuning weer kunt
krijgen.’
Alles op de vriendelijke
manier?
‘Vriendelijk is niet hetzelfde als
makkelijk. Ik heb geen schema
voor “zeven stappen naar geluk”
of zo. Als je iets wilt veranderen,
moet je bereid zijn iets uit je
vertrouwde leven los te laten. Als
je blijft doen wat je altijd deed,
dan krijg je wat je altijd kreeg.
Die les is best confronterend.’
Wat kunnen mensen
concreet verwachten van een
opleiding of workshop van jou?
Het gaat bij mijn workshops
vooral om het beleven van
vitaliteit. Veel mensen hebben

ongetwijfeld al veel gehoord én
gelezen over alle mogelijkheden
die er zijn om gezond te worden
of te blijven. Ze weten vaak al het
nodige over voeding en beweging.
Maar hoe komt het dan toch
dat het zo moeilijk is om die
gezonde leefstijl ook werkelijk
toe te blijven passen in hun
dagelijkse leven? Vitaliteit is niet
iets wat je alleen kunt begrijpen,
dat moet je vooral voelen in je
lichaam. Daarom heb ik bij alle
zes vitaliteitfactoren praktische
oefeningen ontwikkeld, die er
voor zorgen dat de theorie direct
toepasbaar wordt in het dagelijkse
leven. Hierdoor ondervinden de
deelnemers het effect dat nodig
is om de kwaliteit van hun leven
te verhogen.
Wie gezond oud wil worden
moet jong blijven
Voor u als lezer van de Telegraaf
is er nu een unieke gelegenheid
om de 1-daagse workshop VitaliTIJD met Albert Sonnevelt mee
te maken. Beleef een praktische
dag vol met vitaliteit. U raakt
gegarandeerd geïnspireerd door
de eenvoud van de inzichten,
het verbluffende effect van de
oefeningen en de bijzondere
smaak van uw persoonlijke
leven.
Ga de uitdaging aan:
8 September 2009
Stadsschouwburg te Utrecht
Voor slecht € 39,95 inclusief
kofﬁe, thee, sap en vitale lunch.
Programma en aanmelden:
www.workshop-vitalitijd.nl

www.workshop-vitalitijd.nl

Albert Sonnevelt (1960)
studeerde
psychologie in Nederland en
de Verenigde Staten. Sinds
1995 is hij directeur van
Sonnevelt Opleidingen, een
opleidingsinstituut voor Integrale Geneeswijzen. Met 900
studenten per jaar, 40 docenten
en 12 opleidingsplaatsen is
Sonnevelt Opleidingen marktleider in Nederland. De
cursisten zijn veelal docenten
en therapeuten op het gebied
van massagetherapie, praktische psychologie en gezondheidscoaching, die hun kennis
willen verbreden of verdiepen.
Daarnaast runt Sonnevelt het
Vitality Institute, dat trainingen
en workshops houdt voor het
bedrijfsleven en consument.
Beide organisaties richten zich
op het bereiken, bewaken en
verbeteren van vitaliteit en
balans.
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inspiratie
Vraag: Ieder mens moet tegenwoordig in een aantal rollen
perfect presteren. Dat levert veel stress op. Wat doe je eraan?
Antwoord: Ga kritisch je bezigheden na en beslis of al die
rollen prioriteit hebben.

Niet alles hoeft perfect te zijn
de uitdaging
In de ‘moderne maatschappij’ worden
we over het algemeen steeds welvarender. Maar het paradoxale hieraan is: we
gaan ook steeds meer van onszelf eisen. God bestaat voor weinigen en het leven is maakbaar, dus ben je zelf verantwoordelijk voor geluk en je eigen welzijn. We vervullen soms wel tientallen
rollen in ons leven, die allemaal tot in
de puntjes verzorgd dienen te worden.
Staf bedrijfsmaatschappelijk werker Joyce Neijenhuis (47) werkte de afgelopen
acht jaar met werknemers die worstelen
met de verschillende rollen die ze in het
leven vervullen. Elke dag komt ze mensen tegen die te veel stress hebben, om
aan alle verwachtingen te voldoen: “Tegenwoordig moet je een enthousiaste,
hardwerkende collega zijn, een lieve ouder, een betrokken schoonzoon, een goede buurman, een voorbeeldige coach bij
de hockey van je kinderen, een verzorgende zoon, een empathisch persoon die tijd
maakt voor zijn vrienden, daarnaast moet
je gepassioneerd zijn in bed en ook nog
voor jezelf zorgen en jezelf ontwikkelen.
Mensen verwachten van zichzelf dat ze al
deze rollen optimaal kunnen vervullen en
dat alles maakbaar is, maar ze zullen toch

moeten leren dat niet alles kan gaan zoals
je zelf wilt. Ook al doe je je best, dan nog
krijg je te maken met tegenslagen.”

Schaduwkant

Het beeld van perfectie, dat veel mensen
voor ogen lijken te hebben, wordt veelal bekrachtigd door de media. Over problemen lees je nauwelijks en dat is onrealistisch, vindt Neijenhuis. “Als je televisie kijkt, tijdschriften leest of op weblogs en Hyves speurt, wordt het perfecte beeld alleen maar versterkt. Mensen lijken geen problemen te hebben.”
Door de moderne communicatiemiddelen heeft iedereen vergelijkingsmateriaal, waardoor je al snel het idee kunt krijgen dat andere mensen het beter hebben
dan jij. Een modern probleem, waar mensen vijftig jaar geleden geen last van hadden. Toen bleef het vergelijkingsmateriaal beperkt tot de eigen buren.

Keuzes maken

Iemand ontmoeten op je zestiende, ermee trouwen en kinderen krijgen en je
hele leven bij één werkgever blijven: het
zit er niet meer in. Dat heeft voor- en nadelen. Het geeft mensen wel meer keuzemogelijkheden en diepgewortelde ambities kunnen beter waargemaakt worden.

Tai-GinsenG
goed voor lichaam en geest

Tai-Ginseng is een natuurlijk elixer voor de aan lichamelijke en geestelijke inspanning blootgestelde mens van vandaag. De combinatie van de
speciale Panax ginseng C.A. Meyer met onder andere passiebloem en
melisse, geeft energie, verhoogt de levenskracht, vergroot het uithoudingsvermogen en ondersteunt het gehele organisme. De ginsengwortel wordt in Azië dan ook de ‘wortel met levenskracht’ genoemd.
Tai-Ginseng is verkrijgbaar in de vorm
van elixer en dragees. U vindt TaiGinseng bij de zelfstandige drogist,
reform- en gezondheidswinkel.

“Ik gebruik
vaak de
metafoor
van een bos
wol die in
de knoop
zit. Haal alle
knopen eruit
voor jezelf
en bedenk
hoe je je
leven wilt
leiden.”
Joyce Neijenhuis,
staf bedrijfsmaatschappelijk werker

Maar omdat minder vast ligt, moet er
meer gekozen worden en dat levert keuzestress op. Zelfs wetenschappelijk is bewezen dat mensen liever kiezen uit tien
pizza’s in een restaurant dan tachtig. Dat
is logisch: met tien pizza’s kun je zelf beredeneren waarom je voor iets kiest. Met
tachtig blijf je altijd het gevoel houden
dat je de verkeerde keuze maakt. Daarom kiezen mensen vaak niet en houden
ze alle opties open. Toch is bewust keuzes maken essentieel volgens Neijenhuis: “Geen keuzes maken is ook een beslissing. Dat is je eigen verantwoordelijkheid.Mensen moeten leren dat een keuze
positief of negatief kan uitpakken. Ik gebruik vaak de metafoor van een bos wol
die in de knoop zit. Haal alle knopen eruit
voor jezelf en bedenk hoe je je leven wilt
leiden. Dan krijg je de regie terug over

cijfers
■■ Nederlanders geven zichzelf volgens Multiscope gemiddeld een 7,4
als rapportcijfer van het geluk. Volgens Multiscope bleek dat bijna dertig
procent van alle ondervraagden Nederland binnen tien jaar wil ontvluchten. Opmerkelijk: één miljoen Nederlanders slikken antidepressiva.

Vanuit haar werk als bedrijfsmaatschappelijk werker heeft Neijenhuis geleerd af
en toe stil te staan bij haar prioriteiten.
Elk halfjaar maakt ze de balans op van
haar privé- en werkleven. Dan kan het zomaar zijn dat bepaalde activiteiten even
op een lager pitje worden gezet. En dat
lucht op: “Ik sta vitaal in het leven, omdat
ik duidelijke keuzes maak en weet dat ik
niet alle rollen altijd optimaal kan vervullen. Als je het heel druk hebt, moet je ook
soms de mensen om je heen teleurstellen,
daar ontkom je niet aan. Maar mensen
proberen negatieve ervaringen kunstmatig uit de weg te gaan. Ik zeg in mijn werk
tegen mensen: het leven heeft een schaduwkant. Die moet je aangaan,want vanuit de schaduwkant kun je beter naar het
licht kijken. Wat mij ook helpt, zijn vakanties naar andere landen met een geheel andere cultuur. Daar zie je de wereld
vanuit een breder kader en dat helpt om
je eigen problemen te relativeren.”

“Hoe blijf je een enthousiaste hardwerkende collega, een lieve
ouder, een betrokken schoonzoon, een voorbeeldige coach
bij de hockey van je kinderen, een verzorgende zoon, een
gepassioneerd in bed en ook nog voor jezelf zorgen?”

KAG-nr 37-0509-0492

Balans opmaken

sander collewijn
redactie@mediaplanet.com

Niet alles hoeft
perfect te zijn
empatisch iemand die tijd maakt voor zijn vrienden,

Informatie: Emonta B.V. - 0512-518085 - info@emonta.nl

je leven en kun je vitaal meedoen in de
maatschappij.”

Meer weten? joyce.neijenhuis@arboned.nl
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TIPS

1

Maak een analyse: waar sta ik
nu?

2

Maak de balans op door dingen op papier te zetten.

Stresshantering: ga voor jezelf na wat energievreters
zijn en energiebronnen.

3
4

Leer om bewust nee en bewust ja te zeggen.

Zorg ervoor dat je je leven niet
laat bepalen door anderen;
dat leidt tot frustratie en opgekropte woede.

5

Mindfullness (concentratie/
aandachtsoefeningen, red.)
en meditatie helpen om meer in
het hier en nu te leven en minder
te malen.

6

Maak elk halfjaar de balans op:
wat zijn op dit moment je
prioriteiten en wat zijn de keuzes die
je het afgelopen jaar hebt gemaakt?

7

De kredietcrisis heeft nare
economische gevolgen en
kan je in de portemonnee voelen,
maar het is ook een kans om een
pas op de plaats te maken. Een tijd
voor bezinning.

8

9

Maak stressproblemen bespreekbaar met je werkgever.
Zijn je eigen verwachtingen

10 niet te hoog? Welke verwach-

tingen kun je wel realiseren?

Vergelijken heeft niet veel zin

11 en de weblogs/Hyves die je op

internet leest, laten alleen de positieve kanten van de ander zien.

PERFECTIE
Een leuke vader, een enthousiaste
collega en een behulpzame schoonzoon? Het kan allemaal, als je maar
bewuste keuzes maakt.

Neem een korte time-out als

12 je stress voelt. Ga na waar de

stress vandaan komt.

FOTO: PUREBUDGET

GRATIS Vitaliteitscan!
Wilt u direct aan de slag? Ga naar
www.stratch.nl en vraag de Vitaliteitscan aan. Na het invullen ontvangt u per e-mail een persoonlijk
rapport over uw vitaliteit in uw werk.

Leiderschap in crisistijd
Unieke summercourse voor leidinggevenden op 24-25 augustus of 3-4
september 2009. Meer informatie of
aanmelden? Kijk op www.stratch.nl.

Mensen zijn van vitaal belang voor
het succes van elke organisatie. Juist
ten tijde van crisis, wanneer het door
omstandigheden moeilijker wordt.
De creatieprofessionals van STRATCH
stimuleren en faciliteren het leiderschap
in het creëren van gezonde organisaties
met vitale mensen.

Samen realiseren van daadwerkelijke
verbetering en vernieuwing. Op een
wijze die past bij ieders talenten en
ambities. Optimaal gebruikmakend van
het vaak onbenutte creatieve potentieel
van alle betrokkenen. Samen creëren
van meer succes, met minder stress.
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deskundig advies
Vraag & antwoord
Sandra van Asch
Spataderpatiënt

■■ Hoe oud was je toen je last
kreeg van spataderen?
“Ik was eind twintig toen ik na de
geboorte van ons tweede kind last
kreeg van spataderen. Tijdens de
zwangerschap van de middelste
zoon kreeg ik blauwe aderen op de
enkel, op mijn 35e spataderen op
de kuit en nu, op mijn 41e, kreeg ik
weer last van spataderen. Het zit
ook in de familie.”
■■ Hoe kwam je tot een
behandeling?
“Mijn man Franco liep al vanwege
een gescheurde pees in z’n schouder bij een kliniek.Toen hij ook een
moe been kreeg, heeft hij daar vatenonderzoek laten doen. Daarna
heeft hij de spataderen laten laseren.Ik wilde eerst kijken hoe het bij
Franco ging en heb daarna ook mijn
spataderen laten behandelen door
middel van strippen en inspuiten.”
■■ Hoe ging dat in z’n werk?
“Eerst kreeg ik een vatenonderzoek: gel op je been en een echo. Ik
vond het leuk mee te kijken op het
scherm. Twee weken later ging ik
onder het mes voor een strip: bij de
lies wordt de ader een stukje naar
boven getrokken, onder plaatselijke verdoving. Na vier weken heb ik
de kleine aderen laten inspuiten. Ik
vond het strippen minder erg dan
het inspuiten en had me niet gerealiseerd dat er na het inspuiten
een aantal weken geen zon op mag
komen. Dat is lastig in de zomer.
Franco voelt heel soms z’n huid nog
‘trekken’, maar we zijn blij dat het
gedaan is! De persoonlijke behandeling in de kliniek was erg prettig.”

Er wordt van spataderen gesproken als op de benen duidelijk zichtbare, blauwe en
verdikte, meestal kronkelig verlopende aderen aanwezig zijn. Het is een afwijking
die vrij vaak voorkomt, vaker bij vrouwen dan bij mannen. Hoe ontstaan ze
en hoe kunnen ze voorkomen of behandeld worden? Twee specialisten aan het woord.

Wat valt er allemaal te
doen tegen spataderen?

A

deren zijn bloedvaten die zorgen voor
de terugstroom
van het bloed naar
het hart. Spataderen zijn verwijde
aderen en bevinden zich meestal in de benen. Onder invloed van de zwaartekracht
staat vooral veel druk op de wanden
van de aderen in de benen. Spataderen ontstaan doordat de kleppen in
de aderen niet goed meer sluiten.
Normaal gesproken zorgen de kleppen ervoor dat het bloed niet in het
been kan terugstromen. Als de kleppen in de aderen niet goed sluiten,
stroomt het bloed terug het been in.
Daardoor komt er meer druk op de
ader te staan en wordt de ader wijder.
Door de toegenomen druk op de ader
zullen meerdere kleppen niet meer
goed sluiten en uiteindelijk wordt
dat zichtbaar als een spatader.

Klachten

Een aantal factoren is van invloed op
het ontstaan van spataderen: erfelijke aanleg, een staand beroep, het geslacht (vrouwen hebben er vaker last
van dan mannen), zwangerschap
en trombose. Spataderen kunnen
op verschillende plaatsen ontstaan:
in een grote hoofdtak, in een zijtak
en in de kleine aderen. Spataderen
hoeven geen klachten te geven. Als
er klachten zijn, is dit meestal: een
zwaar vermoeid been, jeuk, kramp,
onrustige benen. Als spataderen niet

worden behandeld, kunnen complicaties optreden zoals een aderontsteking, bloeding of een open been.
Voordat de spatader wordt behandeld, stelt de flebologisch arts een
behandelplan op. De belangrijkste redenen om spataderen te behandelen zijn het verlichten van
klachten, het verbeteren van de levenskwaliteit, het voorkomen van
complicaties (onder andere huidafwijkingen, een open been en bloeding) en cosmetische wensen.
Bij een operatieve behandeling wordt
de ader dichtgebonden of verwijderd.
Hierdoor wordt de terugstroom van
het bloed in de aderen opgeheven. De
ader kan gemist worden, omdat hij
niet goed functioneert. Een operatie
vindt alleen plaats als uit het onderzoek blijkt dat de bloedafvoer na behandeling zal verbeteren.

oefeningen

“Buig de tenen
gedurende vijf
seconden en
strek de tenen
hierna vijf seconden, waarbij de
kuitspier stevig
aangespannen
wordt.”

Technieken

Het ‘strippen’ was tot voor kort de
meest bekende methode, maar niet
de meest prettige. Eind jaren negentig zijn nieuwe behandelmethodes
ontwikkeld, waarbij gebruik wordt
gemaakt van katheters, voerdraden en andere instrumenten die via
een prik in een bloedvat worden ingebracht om vaatafwijkingen te behandelen. Deze technieken zijn minder belastend voor de patiënt, minder
beschadigend voor het lichaam en
kunnen vaak met plaatselijke verdoving en poliklinisch worden verricht.
Als deze behandeling niet mogelijk

Dr. Ben Disselhoff
Vaatchirurg

Drs. Sindy Messack-Plinsinga
Flebologisch arts

is,zal de vaatchirurg een andere techniek toepassen zoals onderhuids verwijderen (vooral geschikt voor spataderen aan de zijtakken van de grote
vaten), het onderbinden van spataderen in lies of knieholte of inspuiten.
Kleine spataderen kunnen behandeld worden met het inspuiten van
een vloeistof. De vloeistof veroorzaakt
een onschuldige ontstekingsreactie
aan de binnenkant van de ader, waardoor de ader verkleeft.Als de ader goed
wordt dichtgedrukt, groeit deze dicht
en verhardt. Na het inspuiten moet
een week (soms twee weken) een elastische kous gedragen worden.

Preventie

Lang staan werkt het ontstaan van
spataderen in de hand. Oefeningen waarbij de kuitspier regelmatig
wordt aangespannen zijn goed voor
een goede bloeddoorstroming en
drukvermindering in het adersysteem.Het bloed moet namelijk tegen
de zwaartekracht in naar boven stromen. Buig de tenen gedurende vijf
seconden en strek de tenen hierna
vijf seconden, waarbij de kuitspier
stevig aangespannen wordt. Doe deze oefening tweemaal, bij voorkeur
elk uur. Lopen en fietsen zijn ook
goede vormen van beweging. Elastische compressiekousen kunnen
gedragen worden wanneer mensen veel moeten staan en tijdens de
zwangerschap. Dit kan klachten zoals vermoeidheid in de benen verminderen.

( advertorial )

WEER sNEL OP DE BEEN
MET ENDOvENEuZE LAsER ThERAPIE
vERZEKERDE ZORG IN DE BERGMAN KLINIEK
De Bergman Kliniek is in 20 jaar tijd uitgegroeid tot een

Spataderen zijn een veelvoorkomende aandoening. In de meeste ge-

door middel van Endoveneuze Lasertherapie (EvLT).

vallen geven spataderen geen pijn, maar ze worden wel vaak als sto-

Endoveneuze Lasertherapie is een belangrijke ontwikkeling op het ge-

rend of lelijk ervaren. Voor de behandeling van spataderen worden

bied van spataderbehandelingen. Met de ontwikkeling van Endove-

van de meest vooraanstaande en toonaangevende klinieken

verschillende technieken gebruikt. Om tot een goed behandelvoorstel

neuze Laser Therapie is het niet meer nodig de hele spatader uit het

op het gebied van medisch specialistische zorg. Met de

te komen is gedegen vooronderzoek van groot belang.

been te trekken, maar wordt deze op elegante wijze van binnenuit

specialismen Plastische Chirurgie, Orthopedie, vaatchirur-

dichtgelaserd. De behandeling kan onder lokale verdoving plaatsvinden
In de Bergman Kliniek doorloopt u in een consult het volledige traject

en er zijn geen grote operatiewonden. Daarmee is de herstelperiode

van consult, diagnostiek en behandelplan. Met duplex onderzoek

aanzienlijk korter dan bij een traditionele operatieve behandelingswijze.

wordt vastgesteld om welke vorm van spataderen het gaat.

U kunt direct weer alles doen en er zijn geen littekens zichtbaar. Onze

Vervolgens wordt de voor u meest geschikte behandelingstechniek

gecertificeerde vaatchirurg, dr. Ben Disselhoff, wordt met name door

lingen aan in de prachtige bosrijke omgeving van Bilthoven.

vastgesteld. Onze specialisten hanteren behandelmethodes die niet

zijn bijdrage aan de introductie van de Endoveneuze Laser Therapie ge-

Bergman Medical Care heeft met alle zorgverzekeraars in

beschadigend of belastend zijn voor het lichaam. Voor kleine en mid-

zien als de Nederlandse EVLT® pionier. In 2008 promoveerde dokter Dis-

delgrote spataderen bieden we de duplex (echo) geleide sclerocom-

selhoff aan de Universiteit Utrecht als eerste arts op de Endoveneuze

pressie (dichtspuiten). Grote spataderen kunnen worden behandeld

Laser Therapie en is daarmee de absolute top specialist van Nederland.

gie/Flebologie en Interne Geneeskunde biedt de Bergman
Kliniek een scala aan specialistische (verzekerde) behande-

Nederland contractafspraken. Alle behandelingen die onder
“verzekerde zorg” vallen worden rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.

www.bergmankliniek.nl of bel 030 22 89 210

Wilt u uitgebreide informatie over de kliniek?
Behandellocaties in Bilthoven en Amsterdam

BERGMAN. DE BESTE BEHANDELING BEREIKBAAR
Bergman Spataderen adv 260x127-04.indd 1
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Verminder de werkstress
Zoek afleiding door lekker te gaan lezen.

Crisis-stress?
Uit je emoties naar bekenden
en krop ze niet op.
Kijk eens om je heen naar andere functies.
Zoek afleiding, zodat je niet
elke minuut van de dag de
werkstress toelaat. Bezoek vrienden, lees boeken of sluit je aan bij
clubs. Hierdoor kunt je de stress
beter van je af schudden. Bovendien leer je jezelf beter kennen.
COMMUNICATIE
Een leidinggevende moet zijn
of haar werknemers betrekken
bij veranderprocessen op het
werk. Dit zal de sfeer in een
bedrijf ten goede komen.
FOTO: PUREBUDGET

Werkdruk verlagen of
bevlogenheid verhogen?
■ Vraag: Hoe kan je ideale werkomstandigheden creëren voor
werkgever en werknemer?
■ Antwoord: De werknemer
van nu wil serieus genomen worden en daar past veel overleg en
coaching bĳ.

“Elke werkgever en werknemer bevindt zich ergens op het vitaliteitscontinuüm, zoals wij dat noemen.
Dat traject loopt van een zieke werknemer die niet deelneemt aan het arbeidsproces naar een bevlogen werknemer die echt wat betekent voor een

Het geheim van professionals
Herkent u dit? Met uw vaatdoekje maakt u het
aanrecht schoon en die strepen willen maar niet
verdwijnen. Uw ruiten worden niet zo streeploos als
het schoonmaakproduct belooft. Uw mooie glaswerk
heeft doffe plekken… Deze zaken behoren nu
voorgoed tot het verleden. Want met de
microvezeldoeken
en
–moppen
van
www.microvezelshop.nl maakt u alle oppervlakten
probleemloos én streeploos schoon. Professionals
wisten dit al jaren. U kunt het nu ontdekken.

Milieuvriendelijk in gebruik
www.microvezelshop.nl levert doeken voor uw
vloeren, uw kostbare glaswerk, voor de keuken
en het sanitair en voor het afstoffen. De doeken
absorberen probleemloos al het vuil en
bacteriën en laten geen pluizen of strepen na.
Ze zijn milieuvriendelijk in het gebruik omdat u
geen schoonmaakmiddelen meer nodig heeft.

Ga naar www.microvezelshop.nl en ontdek nog
meer slimme producten voor uw huishouden.

 www.microvezelshop.nl
 0252 – 360 306

onderneming”, vertelt consultant
Diederik Vermeulen van KeurCompany. Zij streven naar goede arbeidsomstandigheden, zodat de werknemer
gezond is en tegen een stootje kan.

Bevlogen werknemer

Het traject klinkt eenvoudig, maar
dat is het natuurlijk niet. Elk bedrijf
wil mensen in dienst die bevlogen
zijn en hart voor de zaak hebben.
Maar de werkdruk ligt hoog en werknemers en klanten worden steeds
mondiger. Volgens Vermeulen is er
steeds meer sprake van agressie en
geweld in de werksfeer. Daarom is
er tegenwoordig van beide kanten
Diederik
Vermeulen
Consultant
KeurCompany

FEITEN

Slapen
■ 23.24 uur is de tĳd dat de Nederlander gemiddeld naar bed gaat.
■ 7 uur en 54 minuten per
etmaal slapen Nederlanders
gemiddeld. Hiermee behoren ze
tot de langste slapers ter wereld.
■ 6,2 miljoen Nederlanders
snurken. 7 op de 10 Nederlanders
heeft daardoor een verstoorde
nachtrust.
■ 15 procent van de Nederlanders heeft een chronisch slaapprobleem.
BRON: MAANDBLAD ZIN

meer behoefte om aandacht te besteden aan de fysieke en psychische aspecten van arbeid. Vermeulen: “Bedrijven investeren de laatste
jaren meer in mensen, omdat ze de
goede willen behouden. Ze merken
dat je in sommige arbeidssituaties
de werkdruk kan verlagen, maar het
verhogen van de bevlogenheid van
de werknemer voor het werk geeft
veel meer resultaat. Met bevlogenheid bedoel ik een werknemer die
opgaat in zijn of haar werk en bruist
van de energie.”

Leidinggevende

Een grote stressfactor bij werknemers is een slecht functionerende
manager. Volgens Vermeulen moeten managers zowel inspireren, coachen als managen. En de meeste managers blijken alleen goed in managen. Vermeulen: “De leidinggevende
moet zijn werknemers meer betrekken bij veranderprocessen op het
werk.Vraag ze naar de problemen die
ze op de werkvloer tegenkomen door
middel van individuele en groepsgesprekken.Elk individu wil serieus genomen worden.Breng in kaart wat de
drijfveren van je werknemers zijn.”
En hoe moeten werkgevers met de
crisis omgaan? Vermeulen: “Het
komt allemaal aan op goede en duidelijke communicatie. En als de belangen tegen elkaar komen te staan,
moeten werkgevers tegelijk hart én
hard zijn. Een hart hebben en betrokken zijn. Maar ook hard kunnen zijn
in het belang van de organisatie.”
SANDER COLLEWĲN
redactie@mediaplanet.com

Leer goed ademen. De meeste
mensen ademen, juist in
stressvolle tijden, te oppervlakkig.
Adem vanuit je buik. Dat ontspant
en maakt het mogelijk je hoofd
koel te houden in moeilijke situaties.
Sport ontspant en helpt om
negatieve spanningen sneller
kwijt te raken. Bovendien is het
goed voor de conditie. Denk ook
eens aan meditatie of yoga.
Denk positief. De media staan
vol negatieve berichten. Voor
je eigen gemoedstoestand is het
van belang toch ook vooral stil te
staan bij positieve ontwikkelingen. Vergeet bovendien niet met
vrienden erop uit te trekken en
leuke dingen te doen.
Praat met je collega’s. Ga met
je collega’s om de tafel en
praat met hen over de moeilijke
tijden. Dit houdt de moraal hoog.
Stel prioriteiten. Het onderscheiden van hoofd- en bijzaken is belangrijker dan ooit. Organiseer regelmatig brainstormsessies met collega’s.Zo ontstaan ideeen over hoe het bedrijf er weer bovenop te krijgen. Bovendien worden medewerkers op die manier
betrokken bij het ‘herstelproces’
van uw bedrijf.
Werk met hart en ziel. Laat
aan collega’s zien dat je met
hart en ziel werkt aan het herstel
van het bedrijf. Die toewijding
heeft een positief effect op de houding van je collega’s.

??

Sta regelmatig stil bij de dingen die goed gaan. Stel veel
vragen.

VRAGEN STELLEN
Wat zijn onze sterke punten? Waar
willen we met ons bedrijf naartoe?

( advertorial )

Hart voor haar en nagels
Voor mannen en vrouwen

Haarproblemen zoals haaruitval, een dunner wordende haardos en afbrekend haar komen heel vaak voor.
Meestal worden ze als vervelend kwaaltje gezien, waar weinig aan te doen is. Soms wordt een kapper of
haarstyliste geraadpleegd. De drempel om naar een arts te stappen is vaak hoog. Toch zijn veel haar- en nagelproblemen uitstekend te behandelen. De Polikliniek Haar- en Nagelziekten zoekt voor u naar de beste oplossing. Betrouwbaar, objectief en volgens de modernste medische inzichten.
Polikliniek Haar- en Nagelziekten is de enige kliniek in Nederland die geheel gespecialiseerd is in haar- en nagelproblemen.
De kliniek werd in 1990 opgericht door de afdeling dermatologie van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam Dijkzigt (nu
Erasmus Medisch Centrum). Sinds 1993 is de Rotterdamse
kliniek zelfstandig. De kliniek is uniek in Nederland vanwege
de grote expertise op het terrein van alle voorkomende haaren nagelziekten en heeft dan ook een goede naam in de medische wereld. Patiënten komen uit binnen- en buitenland.

Behandelingsmogelijkheden
Aan de meeste haar- en nagelproblemen ligt een medische
oorzaak ten grondslag. De Polikliniek zoekt voor u naar de
meest succesvolle behandeling. Uniek is dat altijd een trichogram (haarwortelonderzoek) wordt verricht.
De behandelingsmogelijkheden zijn de laatste jaren aanzienlijk verbeterd. Doeltreffende haargroeimiddelen bestaan wel
degelijk. Er zijn diverse haargroeilotions en pillen waarvan de
werkzaamheid wetenschappelijk is bewezen.
Nieuw en zeer succesvol is mesotherapie. Met een speciaal
ontworpen apparaat wordt een serie micro-injecties in de
huid aangebracht. Het haar valt minder uit en wordt voller
en steviger.

Haartransplantatie is onderdeel van het totaal aan behandelingsmogelijkheden. Een transplantatie is uitermate
geschikt voor iedereen die te maken krijgt met een natuurlijke vorm van kaalheid. De haartransplantatie wordt uiterst
nauwkeurig en volledig handmatig uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. Er wordt slechts één haartransplantatie per dag uitgevoerd dus u krijgt de volledige aandacht.
Overigens is haartransplantatie lang niet voor iedereen
noodzakelijk. Zolang het kan stimuleren wij uw natuurlijke
haargroei en trachten haaruitval op andere manieren te
voorkomen.

Verzorging
De juiste verzorging van uw haar is van groot belang. Wij
adviseren u graag over hoe u uw haar in goede conditie houdt. De Polikliniek ontwikkelt vanuit haar expertise
producten voor een optimale verzorging van uw haar en
nagels, zoals shampoos en conditioners. Deze producten
zijn geheel op natuurlijke basis en de shampoos hebben het
prestigieuze Duitse BDIH keurmerk. Onafhankelijke onderzoekers oordeelden dat de producten bestaan uit een zorgvuldige selectie van plantaardige grondstoffen en dat zij op
milieuvriendelijke wijze worden vervaardigd.

Heemraadssingel 80
3021 DD Rotterdam
Tel: 010 – 404 50 05

Haarwortelonderzoek
Drs. E. P. B. Plinck is sinds de oprichting aan de kliniek
verbonden. Hij heeft talloze malen gepubliceerd in binnenen buitenlandse (vak-)literatuur. Drs. Plinck is lid van diverse
vakorganisaties en neemt geregeld deel aan de internationale congressen. Hij geeft bijscholing aan onder andere huisartsen, dermatologen, pedicures en kappers.

Maak een afspraak!
Fax: 010 – 412 62 40
www.haarkliniek.com
info@haarkliniek.com

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
9.00 – 16.00 uur

( advertorial )

Géén energie meer? Diabetes? Chronisch ziek?
Méér dan 1 miljoen mensen per dag hebben baat bij Bemer voor diverse klachten.
8 Minuten liggen of zitten op de Bemer-mat kan de
doorbloeding tot in 4 miljard haarvaten verbeteren
en dat met zuurstofrijker bloed. Als aanvulling op
hetgeen uw arts u voorschrijft, een goede extra hulp
voor het stimuleren van de „zelfgenezing“.
Zeer goede resultaten bij klachten als energietekort,
burn-out, altijd moe, gewrichten etc...

Tot 4 miljard haarvaten worden extra doorbloed.
Vaak een goede hulp bij chronische ziekten en tegen
griep en verkoudheid.

vóór inschakeling

3 minuten ná activering van
de Bemer3000 therapie

Enkele van de méér dan 1000 Bemer-gebruikers
meldden ons spontaan:
M.van E. Graag wil ik U of jullie mijn dank overbrengen
t.o.v. mijn Bemer 3000. Vorig jaar kon ik geen 500 m
lopen, boodschappen was een GROOT probleem, maar op
3 maanden na een jaar gebruik van de Bemer kan ik weer
winkelen, wandelen en nog veel meer. De laatste jaren heel
veel pijn, nu niets meer. Voor geen goud wil ik het nog missen.
T. K. Tot mijn grote vreugde heb ik goede resultaten. Ik
gebruik 1 maal per dag de applicator aan de zijkant van
mijn ogen. Deze week was ik bij de oogspecialist en hij
constateerde dat de macula verbeterd is. Ik had eerst 60/60
zicht en het is nu 80/100. Het is opmerkelijk want iedere
oogspecialist kan je vertellen dat er niets aan te doen is.
Drs Louis Wetzels (arts),
Praktijken in Delden -Rosmalen - Bussum
Tot mijn stomme verbazing zag ik dat de mat bij
meerdere hopeless cases verbazingwekkend goed
aansloeg. Dit betrof met name patienten met rugklachten, verkrampingen in de spieren, rheumatische
klachten, fibromyalgie, migraine, koude voeten, slecht
genezende ulcera, hypertensie, spanningshoofdpijn,
hyperventilatie, slaapstoornissen, gewrichtsklachten,
claudicatieklachten. Het meest spectaculaire voorbeeld
vond ik een patiente uit Den Bosch met fibromyalgie,
kortom spier en gewrichtsklachten, chronische
vermoeidheid, depressie, slaapstoornissen, totaal
geen energie. Deze vrouw zag ik in ongeveer 4 weken
veranderen van een wrak in een vitale vrouw barstens vol
energie en zonder lichamelijke klachten.
Fam. Ten H. Tot mijn verrassing heeft een driemaandelijks
bloedonderzoek (Diabetes Centrum Overvecht Utrecht) bij
mij vandaag het beste resultaat opgeleverd (insuline enz.)
van mijn toestand sinds enkele jaren.

Bemer helpt niet alleen de doorbloeding te verbeteren en
de bloedstroom te versnellen (belangrijk voor het afvoeren
van de afvalstoffen), maar kan ook de werking van de
witte bloedcellen activeren. Het is niet alléén het hart dat
het bloed transporteert... ook het vasomotie-gebeuren.
Dat is de pompbeweging van de vaten. Het Bemer-signaal
is het enig bekende, dat ook de vasomotie stimuleert.
Bemer3000 is in ca. 100 landen gepatenteerd.
In de Duits sprekende landen is de Bemer reeds lang
bekend en wordt ook ingezet door ca. 6.000 artsen/
therapeuten en 300 ziekenhuizen. Ook veel bekende
sporters en sport-clubs willen niet meer zonder de Bemer.
Vóór u besluit tot koop kunt u de Bemer 3 maanden
uitproberen. De voorwaarden sturen wij u graag.

Informatie:
bel svp. 0314-66 85 92 of mail: bemer@bemer3000.nl
Een korte film van de werking in het lichaam ziet u op
www.bemer3000.nl
Bemer Nederland bv.
Postbus 136,
7040 AC ´s Heerenberg
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inspiratie
meningen
Wat zijn de verschillende
mogelijkheden op het
gebied van haarverlies?

Dr. Karin Leonhardt
Transhair

voor

na

resultaat
Gwendolyn was net twintig
toen ze last kreeg van haaruitval. Tegenwoordig heeft ze
weer een ‘goede kop met haar’
dankzij een haartransplantatie.

Kaal of kammen?

■■Vraag: Moet je als vrouw leren
leven met haarverlies?
■■Antwoord: Nee, er zijn nog
genoeg mogelijkheden om kaalheid te behandelen.

“Het ziet er misschien een beetje
eng uit, maar van
dat reepje wegnemen voel je niets.”

de verandering
Gwendolyn Meyer heeft een mannenprobleem: ze wordt kaal. Ze was
net in de twintig toen ze haar begon
te verliezen. “Ik dacht eerst dat ik
steeds in de rui was of last had van
een soort roos. Totdat de kapper ineens met een pluk haar in de hand
stond, met het stukje vel er nog aan.
Dat is toen opgestuurd naar een dermatoloog.” Boven op haar hoofd
werd het haar steeds dunner. “Je
zag het vooral op foto’s en mensen
in mijn omgeving zeiden: je wordt
kaal!”
Haar oma had ook dun haar, maar
zij werd niet kaal. Haar ene broer
heeft er ook last van, terwijl haar andere broer juist een dikke bos haar
heeft. “Natuurlijk geeft een goede
bos haar meer zelfvertrouwen, maar
ik laat mijn leven niet beïnvloeden
door mijn kaal-zijn. Iedereen heeft
wel eens een bad hair day, alleen bij
mij was het dagelijks. Vooral als je
na het douchen je haar wilt verzorgen, word je ermee geconfronteerd.”
Mensen keken soms raar of stelden
gekke vragen. “Zodra iemand ‘anders’ is kijken mensen naar je, maar
ze hebben geen idee wat dat teweegbrengt. Als je drie keer op een dag
een botte opmerking naar je hoofd
geslingerd krijgt, word je daar niet
vrolijk van.”

Gwendolyn Meyer
Had last van haarproblemen

Hormonen

Gwendolyn Meyer heeft verschillende klinieken en een dermatoloog bezocht, maar ze heeft het probleem ook een tijdje weggestopt.
“Omdat ik een teveel aan mannelijke hormonen heb, ben ik eerst
meer vrouwelijke hormonen gaan
slikken. Maar daar werd ik dik van
en het haarverlies stopte niet. Dus

was ik na een half jaar kalend én
dik. Dat wilde ik niet. Toen ben ik
een speciale lotion gaan gebruiken, maar daar kon ik niet goed tegen. Het brandde enorm op mijn
hoofdhuid. Ook heb ik poeder gebruikt om te camoufleren, maar dat
is slechts een tijdelijke oplossing.
Ik moet er maar mee leren leven
dacht ik toen.”

feiten
■■ Erfelijke kaalheid komt voor
zestig procent van moederskant
en voor veertig procent van vaderskant.
■■ Erfelijke kaalheid kan een
generatie overslaan.
■■ In Nederland heeft twintig procent vanaf z’n twintigste last van
haaruitval en vijftig procent vanaf
z’n vijftigste jaar.
■■ Zeventig procent van de mannen krijgt te maken met een vorm
van kaalheid. Meer dan vroeger
krijgen ook vrouwen te maken met
haaruitval. Wellicht door stress,
hormonen in vlees, de anticon-

ceptiepil of te weinig vitaminen?
■■ Tien tot vijftien procent van alle
haartransplantaties wordt gedaan
bij vrouwen.
■■ Bij mannen is de veroorzaker
van haaruitval in veel gevallen het
hormoon testosteron. Wanneer
dit zich omzet in dihydrotestosteron, raakt de haargroeicyclus
verstoord. Met als gevolg dat de
haarwortel stopt met haren produceren.
■■ Preventie is eigenlijk de belangrijkste tip tegen haarverlies.
Dat kan bijvoorbeeld met een geneesmiddel dat haaruitval remt.

Haartransplantatie

Op een dag zag ze een advertentie waarin het televisieprogramma
‘Naar de Kliniek’ mensen met haarproblemen zocht. “Ik heb mijn verhaal met een foto gemaild en werd
meteen uitgenodigd.” Zo onderging
ze na twaalf jaar van alles geprobeerd
te hebben een haartransplantatie.De
kijkers zagen hoe tijdens het intakegesprek het donorgebied van Gwendolyn Meyer werd bekeken. Dat gebied ligt onder aan de achterkant van
het hoofd. Op de transplantatiedag
wordt onder plaatselijke verdoving
een reepje huid met haar uit dat gebied weggehaald. Het reepje wordt in
stukjes gesneden en in afzonderlijke haarzakjes gescheiden. Die haarzakjes worden daarna aan de bovenkant van het hoofd teruggeplaatst, in
voorgeprepareerde gaatjes.
“Het ziet er misschien een beetje eng uit, maar van dat reepje wegnemen voel je niets. En terwijl ik zat
te wachten op het scheiden van het
reepje voor het implanteren, heb ik
thee gedronken met mijn man. Het
was bijna een gezellig dagje uit.” De
stoppeltjes boven op haar hoofd begonnen al aardig te groeien en nu,
een jaar later, heeft ze gewoon weer
een goede kop met haar. De getransplanteerde haren gaan levenslang
mee, maar de andere blijven nog
steeds uitvallen. Daarvoor zou ze nog
een keer terug kunnen komen en
daar ziet ze niet tegenop. “Ik ben helemaal blij met het resultaat.”
annemiek de waard
redactie@mediaplanet.com

“Mijn specialisaties zijn: Follicular
Unit Transplantation (FUT), Follicular Unit Extraction (FUE) en
Frêchet-Extender. De standaardstripmethode (FUT) kan bij iedereen toegepast worden. Er wordt
een reepje huid met haar uitgehaald en onder de microscoop verdeeld in follicar units die teruggeplaatst worden op de kale plekken.
Bij de FUE-methode worden haargroepjes één voor één verwijderd.
FUE wordt bij voorkeur toegepast
bij kleine behandelingen, maar
is niet voor iedereen geschikt. Bij
mensen met fijn haar of kroeshaar kunnen de haren afbreken.
Wij doen de stripmethode voor negentig procent bij mannen. Het
kan op iedere leeftijd, ook bijvoorbeeld bij kinderen die door een ongeluk of kanker kaal zijn geworden.
De Frêchet-Extender is vooral geschikt voor grote kaalheden op de
kruin.De kale plek wordt eerst kleiner gemaakt door oprekking van
de behaarde huid. Daarna vindt de
transplantatie plaats. Het litteken
is achteraf niet meer zichtbaar als
dit gebied behandeld wordt met
een haartransplantatie.”
Drs. Erwin Plinck
Haarkliniek

“Ik doe al vijftien jaar haartransplantaties volgens de stripmethode (behalve FUE). Onze polikliniek
voor haar- en nagelziekten doet
niet alleen haartransplantaties
(gemiddeld één per week), maar
behandelt alle vormen van haarproblemen. We zien hier ongeveer
zestig procent vrouwen en veertig procent mannen. De leeftijd
varieert van twee tot tachtig jaar.
Bij haaruitval kunnen ook andere methoden gehanteerd worden zoals een lotion, een pil (alleen voor mannen), mesotherapie
of combinaties hiervan. Bij mesotherapie worden bouwstoffen
in de hoofdhuid geïnjecteerd. Deze methode werd eerst gebruikt
bij huidverjonging. Nederland
loopt wat achter op dit gebied.
Maar preventief je haar verzorgen en onderhouden is natuurlijk
het belangrijkst: met een speciale shampoo/conditioner, een borstel met echt (wildezwijnen)haar,
föhnen eindigen met koude lucht,
kwetsbaar haar niet verven/permanenten en (natuurlijke) vitamines nemen.”
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NIEUWS

GROTE STAP
VOORWAARTS
MET BRAVO
■ Vraag: Hoe word/blĳf je vitaal?
■ Antwoord: Met behulp van
het BRAVO-programma vergroot
je de eigen belastbaarheid en
word je vitaal.
Het BRAVO-programma staat voor:
bewegen, roken, alcohol, voeding en
ontspanning. Oftewel: veel bewegen, niet roken, matig met alcohol,
een goede gevarieerde voeding en
voldoende ontspanning. Als mensen zich aan deze vijf aanbevelingen houden,gaat hun belastbaarheid
met sprongen vooruit.Niet voor niets
dat arbodiensten, die zorg dragen
voor het welzijn van werknemers in
Nederland, al meer dan vijf jaar met
dit programma werken. Willem van
Rhenen, Chief Medical Officer bij
een arbodienst, is enthousiast: “Het
BRAVO-programma bevat niet alleen
aanbevelingen. We toetsen werknemers op deze vijf gebieden om een
goed beeld van de belastbaarheid te
krijgen. BRAVO is overgenomen uit
de wetenschap en dat hebben wij geincorporeerd in onze modellen. Het
is een belangrijke tool om mensen
stappen voorwaarts te laten maken.”

VO-onderdelen. Het blijkt dat vijftig procent van de Nederlanders niet
goed beweegt, volgens Van Rhenen:
“Er zal echt een enorme gedachtesprong gemaakt moeten worden om
Nederland in beweging te krijgen.”
Het is het zonde dat in een welvaartsland als Nederland mensen door televisiekijken of computers de weg
naar het sportpark niet meer weten
te vinden. Dat heeft consequenties
voor hart en vaten, gewicht en psychische weerstand.

Roken

Over de tweede R van BRAVO,
het roken, is Van Rhenen stellig:
“De gezondheidsschade van roken is megagroot. Stop ermee, lukt
het je niet alleen, zoek dan hulp.”
De derde component, alcohol, levert
werknemers ook problemen op. Eén
op de acht Nederlanders drinkt te veel
en dat betekent een groot productiviteitsverlies. Van Rhenen ziet in zijn
werk veel mensen in een vicieuze cirkel komen: “Iemand kan alcohol drinken,omdat hij vermoeid is,maar daardoor wordt hij alleen maar vermoeider en improductiever, waardoor hij

Beweging

Na detectie van het probleem van de
werknemer volgt een plan van aanpak gebaseerd op de vijf thema’s. Als
je niet vitaal bent in je privéleven of
werk, dan heeft het zeer waarschijnlijk te maken met een van de BRA-

Willem
van Rhenen
Chief Medical
Officer bĳ een
arbodienst

MAAK KEUZES
VANUIT JE HART

nog meer alcohol gaat drinken. Uiteindelijk raak je dan in een vicieuze
cirkel waar je moeilijk uitkomt.”
Om vitaal te worden en te blijven is
goede voeding, de V in BRAVO, essentieel. Variatie is daarin het belangrijkste. Mocht je willen afvallen, dan
is sinds kort wetenschappelijk bewezen volgens Van Rhenen dat het eindelijk om de calorieën gaat en niet
om het soort dieet.

Ontspanning

Vitaliteit is gebaat bij een gezonde
balans tussen spanning en ontspanning. Ontspanning is het laatste onderdeel van BRAVO. Van Rhenen:
“Eén op de vier à vijf werknemers
heeft last van forse stressklachten.
Neem die klachten serieus en kijk
waar de oorzaak zit.”
Een term die niet in BRAVO zit,
maar wel nadrukkelijk wordt gebruikt door Van Rhenen is bevlogenheid.Het BRAVO-programma helpt je
vitaal te zijn, maar veel mensen zijn
nog te slecht aangesloten op hun eigen energiebron: “Veel mensen durven niet bewust te kiezen voor wat ze
willen en dan zie je ze langzaam leeglopen. Bij bevlogenheid hoort dat je
naar je hart luistert. Maar helaas zie
ik veel te veel mensen in de praktijk
keuzes maken vanuit de portemonnee en niet vanuit het hart.”
SANDER COLLEWĲN
redactie@mediaplanet.com

DISOLACT ® lactase
Helpt lactose in
melk(producten) en andere
voeding te verteren

coaching - massage – voeding
beweging – ontspanning – lichaamswerk
beroepsopleiding voor preventieve
gezondheidszorg met integratie
van lichaam en geest

verkrijgbaar
ek,
bij uw apothe
ndzo
ge
en
t
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drog
l
ke
heidswin

WWW.DISOLUT.COM

www.wellnesscoaching.nl
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Pak die kilo’s
aan en kom
in beweging!
De afgelopen tien jaar bewegen we minder en dat levert
grote gezondheidsproblemen
op. We zitten meer dan we lopen of fietsen en mede als
gevolg hiervan stijgt het aantal Nederlanders met overgewicht aanzienlijk.

VERDIEPING
Maagoperaties en liposucties zijn
in onze maatschappij vrij normaal,
maar als iedereen meer zou bewegen
zijn dat soort operaties minder nodig. De helft van de Nederlanders beweegt te weinig en dat aantal neemt
toe. De technologische vooruitgang
heeft ervoor gezorgd dat we meer zitten en inactiever worden. Een zorgelijke ontwikkeling, waar prof. dr.
ir. Jantine Schuit als hoogleraar gezondheidsbevordering en ziektepreventie aan de Vrije Universiteit van
Amsterdam onderzoek naar doet. Zij
is ook werkzaam bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en als teamleider verantwoordelijk voor een groep die onderzoek doet naar het aanbod, de effectiviteit en de kwaliteit van gezondheidsbevordering in Nederland.
Schuit constateert niet alleen, maar
denkt ook mee aan oplossingen voor
dit grote gezondheidsprobleem: “We
streven ernaar om iedere Nederlander vijf dagen per week dertig minuten actief te laten bewegen. Leefstijl
B VAN BEWEGING
Door onder andere voldoende te
bewegen gaat je belastbaarheid
met stappen vooruit. En op de
klimwand ga je ook vooruit!
FOTO: PUREBUDGET

Prof. dr. ir. Jantine
Schuit
Hoogleraar gezondheidsbevordering
en ziektepreventie
aan de VU Amsterdam.

is niet altijd een individuele keuze,
als je al kijkt naar het aantal liften in
gebouwen. Daarom is het belangrijk
dat de omgeving zodanig is ingericht
dat gezond gedrag een makkelijke
keuze wordt.”

Effecten weinig bewegen

De effecten van te weinig bewegen
zijn legio: hoog cholesterolgehalte,
hoge bloeddruk, gewichtstoename
en een verhoogde kans op hart- en
vaatziekten. Een ander risico is een
verstoorde glucosetolerantie, waardoor je meer kans hebt op diabetes
mellitus (type II, red.). De voordelen
van voldoende bewegen zijn talrijk.
Schuit: “Je algehele kwaliteit van leven wordt beter, zowel psychisch als
fysiek. Er zijn ook aanwijzingen uit
onderzoek dat mensen die op oudere
leeftijd nog volop bewegen, cognitief
beter functioneren en dat de kans op
ziektes als Alzheimer kleiner wordt.”

Stimulering overheid

Natuurlijk is het de individuele verantwoordelijkheid van iedere Nederlander om genoeg te bewegen, maar
dat is niet altijd even makkelijk. Na
het werken nog even snel fitnessen
of sporten schiet er vaak bij in, zeker als je een gezin hebt.Daarom probeert het RIVM met landelijke campagnes zoals de ‘30minutenbewegen’
de Nederlanders weer in beweging te
krijgen. Maar het blijft lastig volgens
Schuit: “Er zijn zelfs redelijk wat Nederlanders die een hekel hebben aan
sporten, terwijl dat zo gezond is.”

SANDER COLLEWĲN

Uitstapje
In het bos wandelen met het hele gezin.

Zoek een sportmaatje

1

Samen sporten is gezelliger en makkelijker vol te
houden.

Stapje voor stapje
Integreer beweging geleidelijk in je leven totdat je
dagelijks minstens dertig
minuten actief bent met een matige intensiteit.

2

Bouw het rustig op

3

Als je te intensief begint,
loop je snel blessures op en
is afhaken makkelijker.

Zoek een combinatie
Zoek een sport die een
combinatie heeft van uithoudingsvermogen en
spierkracht.

4

Laat de auto thuis
Verplaats je (indien mogelijk) met de fiets of te voet
naar het werk, de school,
de bakker, et cetera.

5

Beweeg met het gezin
Denk aan actieve uitstapjes: een boswandeling, een
fietstocht,schaatsen,langlaufen, zwemmen.

6

Beweeg thuis
Integreer beweging in je
dagelijkse bezigheden. De
kans dat je het bewegen
dan kan volhouden neemt toe.

7

redactie@mediaplanet.com

DE GROOTSTE COLLECTIE MERKSCHOENEN ONLINE

KORTINGEN
TOT 60%!

TIPS

OMO DA .NL

MERKEN O.A.: SPM • YELLOW CAB
DR-MARTENS • REPLAY • CONVERSE
DKODE • MEXX • WALK IN THE PARK
LE COQ SPORTIF • TOMMY HILFIGER
GUESS • DIESEL • G-STAR • SCAPA
BIKKEMBERGS • GAASTRA • ESPRIT

U I TV ER KO OP

Rice Dream en Oat Dream: rijst- en haverdranken zonder lactose.
Meer en meer mensen gaan op zoek naar een gezonde levensstijl en
evenwichtige voeding. En in dit plaatje passen deze heerlijke rijst- en
haverdranken uitstekend. Ze zijn vetarm, licht verteerbaar, cholesterol- en
lactosevrij, wat ze ook nog eens ideaal maken voor mensen die overgevoelig zijn
voor lactose, melkeiwitten of soja.

De lekkerste energieboost.
Rice Dream en Oat Dream zijn 100% plantaardig en 200% lekker!
Deze zuivelvervangende dranken zijn bovendien een echte energieboost om uw
dag mee op te starten. Heerlijk in thee of kofﬁe, in allerlei recepten en zéér
voedzaam in combinatie met muesli.

Geroosterde
mango als ontbijt
Ingrediënten
voor 1 grote kom:
• 50 ml Rice Dream
• 1/2 mango, niet te rijp
• 125 g knapperige ontbijtgranen
• 1 eetlepel rozijnen
• 1 eetlepel gedroogde kokosschilfers
• 1/2 theelepel olijfolie
Bereiding:
• Doe de ontbijtgranen en de rozijnen in een grote
kom. Snij de geschilde halve mango in dikke plakken
en bestrijk die met olijfolie.
• Rooster een minuut aan elke kant. Leg die op de
ontbijtgranen.
• Bestrooi met kokosschilfers, overgiet met Rice
Dream en dien onmiddellijk op.

Een heel gamma om van te smullen.
Rijst- of haverfermentatie geven Rice Dream en Oat dream hun heerlijke zoete
smaak. Wie voor Rice Dream kiest, treft een uitgebreid gamma aan: Rice Dream
Calcium, Rice Dream Vanille*, Rice Dream Hazelnoot-Amandel en Rice Dream Bio*.
De recente Rice Dream Chocolade is super lekker en heeft een laag vetgehalte:
ook verkrijgbaar in handig 3x200ml formaat, ideaal voor in de boekentas van
schoolgaande kinderen. Het vorig jaar gelanceerde Oat Dream Calcium is voorlopig
de enige haver-variant.
* product van biologische oorsprong : gecontroleerd door Certisys BE-bio-01

Wilt u meer weten over deze grensverleggende producten?
Neem dan gauw een kijkje op onze vernieuwde website
www.tastethedream.eu.
HAIN EUROPE NV – Groendreef 101 – 9880 Aalter

Levenslust dat drink je!
annonce hain europe + recette.indd 1

Quiche met tonijn
n
Ingrediënten
voor 1 grote quiche:
• 200 ml Rice Dream
• 1 portie kant-en-klaar
kruimeldeeg
• 250 g tonijn in olie (uitgelekt gewicht)
• 3 tomaten
• 1 grote ui
• 80 g groene en/of zwarte olijven, ontpit
• 3 eieren
• 2 eetlepels bloem
• enkele verse basilicumblaadjes
• peper en zout (naar smaak)
Bereiding:
• Laat de ﬁjngehakte ui 5 minuten sudderen in een pan met
kokend water en giet af. Snij de tomaten in schijven en
leg die op een dubbele laag keukenpapier. Bekleed een
ingevette taartvorm met het uitgerolde deeg.
• Hak de olijven ﬁjn en verkruimel de tonijn. Voeg de ﬁjngehakte uien toe en meng goed. Verdeel de vulling over
het deeg en voeg de goed uitgelekte tomatenschijfjes toe.
• Los de bloem op in de Rice Dream, voeg eieren, zout en
peper toe. Meng goed en giet in de taartvorm. Zet in een
voorverwarmde oven (180°C) gedurende 30 minuten.
• Bestrooi met de ﬁjngehakte basilicum en dien warm op met
een groene salade.

4/05/09 08:55
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PERSOONLĲK ADVIES
Op de hoogte zijn van je gezondheid, zowel privé als op het werk? Risicofactoren
door leefstijl of erfelijkheid worden duidelijk met een gezondheidscheck. Zo’n check kan in principe op elke leeftijd. Waarom wel je auto elk jaar
laten keuren, maar je eigen lichaam niet?

KORTE BERICHTEN

Een APK voor het lichaam

H

et echtpaar Ans (72)
en Kees (80) van der
Linden kreeg drie
jaar geleden een uitnodiging voor een
gezondheidscheck.
Die uitnodiging hebben ze met beide handen aangepakt.
De check begint met een vragenlijst
over de lichamelijke en geestelijke
gezondheid, erfelijke aandoeningen
en persoonlijke leefstijl.
Tijdens de gezondheidscheck,
die ongeveer een kwartiertje duurt,
voegt de verpleegkundige meetgegevens toe: de lengte, het gewicht, BMI,
buikomvang en bloeddruk. Vervolgens wordt bloed afgenomen en naar
het laboratorium gestuurd. Daar
worden de volgende zaken getest:
cholesterol, suikerziekte, ontstekingen/infecties, bloedarmoede, leveren nierfunctie.

Toetjes

Binnen twee weken wordt de uitslag
van de check opgestuurd, met een
begeleidend advies. Het kan zijn dat
iemand prima in orde is, of dat het
wellicht beter zou zijn een arts te bezoeken: het is aan jezelf er iets mee te
doen. Kees van der Linden: “Bij mijn
werkgever kreeg ik elke twee jaar
een gezondheidscheck en dat wilde
ik doorzetten na mijn pensioen. Nu
was bij mij het cholesterolgehalte
ietsje te hoog. Toen ben ik begonnen
met cholesterolverlagende
boter
en
diti_mediaplanet_15052009.ai
18-5-2009

toetjes. Het betekent dat ik nog geen
medicijnen hoef te nemen.”
Van de 95.000 mensen die op uitnodiging de gezondheidscheck kwamen doen, zijn maar tweeduizend
op herhaling gekomen. Waarschijnlijk haken de meesten af als ze horen
dat de check niet of gedeeltelijk vergoed wordt, terwijl preventie juist zo
belangrijk is. Zo’n check kan in principe op elke leeftijd plaatsvinden, alleen de BMI valt bij kinderen anders
uit dan bij volwassenen.

GEZONDHEIDSCHECK

“We vinden het
een aanrader
voor iedereen,
ook al heeft
iemand (nog)
geen klachten.”

Snoep

Vanaf het vijfentwintigste jaar kan
al goed getest worden op vet aan de
vaatwanden bijvoorbeeld. Een echo
van de halsslagader brengt het risico op een hartinfarct of hersenbloeding in beeld. Mensen slibben
namelijk al vanaf hun zesde jaar
dicht. Op de basisschool is er eerst
nog controle via de schoolarts, maar
daarna verliezen de ouders vaak het
zicht op het snoepgedrag van hun
kroost een beetje uit het oog. Wordt
het gezonde lunchpakket weggegooid en ingeruild voor snoep of
snacks bijvoorbeeld?
De heer en mevrouw Van der Linden doen elk jaar een gezondheidscheck. Een van hun zonen heeft
al op z’n drieëndertigste een hartaanval gehad. Ans van der Linden:
“Hij deed en doet overigens wel aan
sport. Nu krijgt hij medicijnen tegen z’n te hoog cholesterolgehal14:46:53

te en een andere zoon ook. Dit was
voor mij ook de reden om deze check
te doen. Ik wilde weten of ik een eerstegraads risicofactor was, maar dat
was niet het geval.”
Het basisprogramma van de gezondheidscheck kan eventueel op
verzoek uitgebreid worden met een
gehoortest, visusonderzoek, hartfilmpje of meting van de longfunctie.
Als bij vrouwen moeheid een klacht
is, kan het hemoglobinegehalte gecheckt worden. De check wordt elk
jaar getoetst aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Nu is er vooral sprake van voorlichting en advies,
maar binnenkort komt er ook een
volgsysteem.

Tuinieren

Samen oud worden
Ans en Kees van Linden doen elk jaar een
gezondheidscheck. Daarbĳ zĳn ze allebei
nog erg actief.

De heer en mevrouw Van der Linden
hebben allebei hun eerste partner
verloren en willen daarom heel graag
samen oud worden. Ze zitten beslist
niet stil. De heer Van der Linden golft
twee keer per week en is daarmee alles bij elkaar toch zo’n negen uur onder de pannen. Mevrouw Van der
Linden doet aan gym en wandelt en
fietst veel. Ook tuinieren ze allebei
graag. Het echtpaar gaat zeker door
met de gezondheidschecks: “Het blijven volgen van je lichaam is belangrijk.We vinden het een aanrader voor
iedereen, ook al heeft iemand (nog)
geen klachten.Je laat je auto toch ook
elk jaar keuren, waarom je eigen lichaam dan niet?”

LEVENSSTIJL

Voorkomen is
beter dan genezen
■ Gezonde werknemers betekent
een gezonde organisatie.Toch staat
de gezondheidscheck bij veel verzekeraars onderaan of niet op het
lijstje. Bij werkgevers krijgen vaak
alleen de mensen met hogere functies een check (stress,zakenlunches
en niet bewegen), terwijl veel aandoeningen erfelijk zijn. Dat wordt
in de eerste check al duidelijk.
■ Een gezonde levensstijl betekent minder verzuim en minder
kosten voor de organisatie én een
werknemer die lekker in z’n vel zit.
Er wordt in Nederland ongeveer 2,5
miljard euro per jaar aan ziekteverzuim en reïntegratie uitgegeven.
■ Beginnen bij preventie in plaats
van herstel en reïntegratie is niet
meer dan logisch en biedt om
meerdere redenen kansen:
Een gezond bedrijf presteert
beter.
Minder aanspraak op zorg betekent minder verzekering-,
verzuim- en reïntegratiekosten.
Invulling van maatschappelijke verantwoordelijkheid
van organisaties: de werkplek is
bij uitstek de plaats om een gezonde leefstijl aan te meten.
Versterkt het merk en maakt
de organisatie als werkgever
aantrekkelijk.
Vergrijzende beroepsbevolking is langer vitaal aan het
werk.

MEER INZICHT IN JOUW GEZONDHEID!
Bent u een werkgever met
- een gezond - hart voor de
zaak èn uw werknemers?
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DITI Nederland biedt een unieke screening
methode aan voor het lichaam door middel
van de Thermo Body Scan.

€ 80

De Thermo Body Scan brengt lichamelijke klachten en fysiologische afwijkingen snel, veilig en pijnloos in kaart vanaf slechts € 80, welke in veel gevallen
ook nog eens vergoed wordt door de zorgverzekeraar.
Wil je ook meer inzicht in jouw gezondheid waarmee mogelijke lichamelijke
klachten snel en gerichter kunnen worden behandeld?
Kijk dan voor meer informatie op www.thermobodyscan.nl of maak direct
een afspraak voor de Thermo Body Scan.

Bel voor een afspraak:

035-7727193
“Meer inzicht in jouw gezondheid”

DITI NEDERLAND | T: 035-7727193 | E: info@ditinederland.nl

Gezonde werknemers = gezonde organisatie
Mensen vinden een goede gezondheid steeds
belangrijker. Goed personeel is schaars en kan
juist worden aangetrokken door een innovatief
HRM-beleid.
Een beleid dat laat zien dat het bedrijf echt voor de
werknemer zorgt door naast professionele groei, ook
de persoonlijke gezondheid volop aandacht te geven.
Morgengezondweerop.nl zorgt er op doeltreffende
en eenvoudige wijze voor dat werknemers gezond

blijven. Tijd is geld, dus komen wij naar de klant
met een mobiele onderzoeksunit en doen voor
de deur de gezondheidschecks die nodig zijn om
de belangrijkste gezondheidsrisico’s van werknemers te meten. Onze checks zijn wetenschappelijk
gevalideerd en worden uitgevoerd door medisch
gekwalificeerd personeel onder toezicht van een
arts. Door aan de hand van de rapportage een
gedegen follow-up programma aan te bieden, blijkt
het ziekteverzuim van uw werknemers te kunnen
worden teruggedrongen.

Interesse in een gezondheidskeuring bij uw organisatie?
Neemt u dan contact op met:
Morgen gezond weer op
Patty Vlietstra
010 - 44 80 800
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NIEUWS
BETERE DIAGNOSES
Prof. Gabriël
Krestin
Hoogleraar radiologie en hoofd van
de afdeling radiologie van het Erasmus MC

■ “Radiologie is een medisch specialisme dat gebruik maakt van golven en stralen om ziekten en aandoeningen op te sporen.Belangrijke
methoden zijn de echo, de CT-scan
en de MRI. Bij hart- en vaatproblematiek kan radiologie onder meer
worden ingezet om mensen uit risicogroepen preventief te screenen.
■ Zo volgen wij via het ‘ERGO-onderzoek’ een groep ouderen in de
Rotterdamse wijk Ommoord die
wij onderzoeken op een verdikte
halsslagader.Verdikking kan leiden
tot plakvorming en als deze plak
openbreekt kan dat een beroerte tot
gevolg hebben. Met voortijdige medicatie kan dat worden voorkomen.
Ook wordt radiologie gebruikt om
de oorzaak van klachten op te sporen. Pijn op de borst kan bijvoorbeeld duiden op een hartprobleem,
maar ook op een gescheurde ader.
Dat maakt een groot verschil qua
behandeling. Verder wordt via radiologie in kaart gebracht hoe ver
een ziekte is gevorderd: zijn er meer
aderen aangetast en wat kunnen
we daaraan doen? En tenslotte kan
via radiologie worden gevolgd welk
effect een behandeling heeft gehad.
■ De laatste jaren zijn er veel technische ontwikkelingen op ons gebied. De nauwkeurigheid van de
beelden neemt toe; bepaalde erfelijke hartafwijkingen kunnen we nu
bijvoorbeeld snel en goed in kaart
brengen. Ook hebben de beelden
een steeds betere voorspellende
waarde en worden de onderzoeken
minder belastend voor de patiënt.”

TIP

PAS OP VOOR
HYPERTENSIE
■ Vraag: Hoe merk je dat je een
hoge bloeddruk hebt?
■ Antwoord: Dat merk je niet en
dat is meteen het verraderlĳke.
Een langdurig te hoge bloeddruk
kan namelĳk leiden tot ernstige zaken als een beroerte, nierschade of hartfalen.

Je bloeddruk wordt bepaald door de
kracht waarmee het bloed uit je hart
in de bloedvaten wordt gepompt in
combinatie met de elasticiteit van
de vaten. Ideaal is een bovendruk
van 120 en een onderdruk van 80.
Maar idealen worden meestal
niet gehaald. Bovendien schommelt
de bloeddruk gedurende de dag. “Als
je bijvoorbeeld heel erg schrikt, kan
de bloeddruk zelfs boven de 200 komen, terwijl ‘s nachts de bloeddruk
veel lager kan zijn”, vertelt cardioloog Leen van Wijk. “We spreken pas
van hoge bloeddruk of hypertensie
als 5 achtereenvolgende bloeddrukmetingen hoger zijn dan 140/90.”
De gevolgen van een te hoge bloeddruk kunnen groot zijn. “De vaatwanden kunnen beschadigingen
oplopen waardoor ze minder elastisch worden, maar er kunnen zich
ook vetten en cholesterol vastzetten”, legt Van Wijk uit. “Zo slibben de
vaten dicht en moet het hart harder
werken om het bloed toch nog rond
te kunnen pompen. Tenslotte ontstaat dan een hartinfarct of hartfalen, maar ook kan hierdoor een beroerte of nierschade ontstaan.

huisartsen daarom tegenwoordig
vaker bloeddrukken, ook als de patiënt daar eigenlijk niet voor kwam.
Daarnaast biedt de industrie steeds
meer goede bloeddrukmeters aan.
Blijkt je bloeddruk bij verschillende metingen te hoog, neem dan
contact op met je huisarts. Van
Wijk: “Bij de meerderheid van patienten kan geen duidelijke oorzaak
voor hoge bloeddruk worden aangetoond. Het gaat er vooral om of er
nog andere risicofactoren aanwezig
zijn zoals roken, suikerziekte, hoog
cholesterol, nierfunctiestoornissen, een eerder doorgemaakt hartinfarct of beroerte. Deze risicofactoren zijn mede bepalend voor de behandeling.
We weten dat levensstijlfactoren
zoals overgewicht en overmatig alcoholgebruik een negatieve invloed
hebben. Aanpassing van de levens-

Weet of je risico loopt

Het lastige is dat je hypertensie
meestal niet merkt. Je hebt hooguit
wat last van hoofdpijn of vermoeidheid. Bij wijze van preventie meten

Dr. Leen van Wijk
Cardioloog Refaja Ziekenhuis Stadskanaal

3
PAS JE LEVENSSTIJL AAN

stijl moet dan ook de eerste stap zijn
in de behandeling van hoge bloeddruk, daarnaast kan een uitgebreid
assortiment medicijnen worden ingezet.”

Vermijd bijwerkingen

Tot voor kort werden vooral bètablokkers en plasmiddelen voorgeschreven. Deze hebben echter waarschijnlijk een negatief effect ten
aanzien van het ontstaan van diabetes. Bovendien veroorzaken ze regelmatig misselijkheid, spierkrampen, vermoeidheid en hoofdpijn.
“Voor de therapietrouw is het belangrijk dat medicijnen zo min mogelijk bijwerkingen hebben”, stelt
dr. van Wijk. “Je neemt ze tenslotte
in voor iets waar je geen hinder van
ondervindt”.
Bij cardiologen en internisten
zijn de zogenaamde RAS-remmers
populairder. Deze verminderen de
werking van het Renine-Angiotensine-Systeem,waarbij de nieren een
centrale plaats innemen. Bij langdurig gebruik hebben deze medicijnen
een wetenschappelijk aangetoond
gunstig effect op hart en bloedvaten en de nieren, terwijl er aanmerkelijk minder nieuwe diabetes door
ontstaat.
Toch is een gezonde levensstijl
belangrijker dan medicatie. Dr. van
Wijk: “Sommige patiënten verwachten dat ze door zo’n pil zelf
niets meer hoeven doen, maar dat is
onzin. Ik zeg altijd: het is jouw probleem en jij kan er wat aan doen.Wij
kunnen je daarbij slechts ondersteunen.”
MARIAN VLEERLAAG
redactie@mediaplanet.com

kijk voor meer informatie op

www.preventiekompas.nl

Voor u

• Medische en psychische
problemen tijdig opsporen
en aanpakken
• Simpel, snel en veilig
• Wetenschappelijk
verantwoord
• Persoonlijk advies op maat
• Privacy gegarandeerd

Voor uw bedrijf

Meten

Weten

Doen

Thuis zelf veilig en makkelijk onderzoeken

Krijg online inzicht in uw eigen gezondheid

Voorkom, verbeter en blijf gezond

• Productiviteit verhogend en
verzuim verlagend
• Makkelijk toe te passen in
elke organisatie
• Zorgverzekeraars vergoeden
geheel of gedeeltelijk
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Wat kun je zelf doen
aan het verlagen
van je bloeddruk?
Een hoge bloeddruk kan worden verlaagd door middel van
medicijnen, maar er is ook veel
dat je zelf kunt doen. Bijvoorbeeld iedere dag een aspirine
in lage dosis nemen; iets waar
cardioloog Huub Penn een
groot voorstander van is.

CASUS
Hypertensie is een risicofactor voor
het krijgen van een hart- of herseninfarct. Minder zout eten is volgens
Penn het belangrijkste advies om de
bloeddruk te laten dalen. Niet roken,
meer bewegen, afvallen (in het geval
van overgewicht) en vooral minder
stress zijn andere leefstijlaanpassingen die de bloeddruk positief kunnen
beïnvloeden. “Maar er is nog iets wat
je zelf kunt doen en dat is een aspirientje nemen”,vult Penn aan. “Daarmee bedoel ik niet zo een van 500 mg.
die je neemt tegen een kater, maar
een aspirientje van 80 of 100 mg. Aspirine remt het samenplakken van
bloedplaatjes.Bij een wondje zorgt dit
samenplakken ervoor dat het bloeden stopt.Maar gebeurt het spontaan
in de slagaderen, dan kan dit leiden
tot een hart- of herseninfarct.
Wetenschappelijke studies hebben
aangetoond dat mensen met hypertensie 36 procent minder hartinfarcten en 15 procent minder herseninfarcten krijgen als ze naast hun medicatie dagelijks een aspirientje in lage
dosering nemen. Er is trouwens ook
veel voor te zeggen om dit preventief
te doen vanaf een jaar of 50.”
BLOEDDRUK
Een bloeddruk hoeft niet alleen in
het ziekenhuis gemeten te worden.
Dit kan ook thuis met behulp van
speciale apparaten. Doe dit dan
wel op een ontspannen moment.
FOTO: PUREBUDGET

Dr. Huub Penn
Cardioloog

Vraag naar de zoute variant
Aan de aspirine kleeft echter ook een
nadeel; bij langdurig gebruik kan
het maagklachten veroorzaken. “Het
positieve effect is echter 10 maal zo
groot als dit negatieve aspect”, vindt
Penn. “Bovendien hangt de kans op
maagklachten af van het aspirientje
dat wordt voorgeschreven. Er bestaat
een variant van 80 mg. die zuur bevat (acetylsalicylzuur) dat niet best
is voor de maag. Het gebruik hiervan
gaat daarom vaak gepaard met het
gebruik van maagzuurremmers. Er
bestaat ook een variant van 100 mg.
waarin geen zuur, maar een soort
zout zit (carbasalaat calcium). Dit
veroorzaakt minder maagklachten.
De aspirines zijn even duur, maar
de apothekers krijgen grotere kortingen op het zure product. Vandaar dat dit het meest wordt voorgeschreven. Als patiënt heb je echter het recht om de andere variant
te vragen.”

Meet als je ontspannen bent

In het ziekenhuis wordt de bloeddruk vaak gemeten door assistenten. “Dat doen we omdat mensen bij
de dokter vaak wat gespannen zijn”,
verklaart Penn.”Dat geeft hogere
waarden.” Heb je een hoge bloeddruk, dan is het om die reden goed
om thuis regelmatig de vinger aan
de pols te houden met apparaten
waarmee je zelf je bloeddruk kunt
meten. “Een keer per week is voldoende”, stelt Penn “Je moet geen
slaaf worden van je bloeddrukmeter.
Een goed moment is bijvoorbeeld
op zaterdagmorgen aan de keukentafel, als je lekker hebt uitgeslapen.
Rustige omstandigheden zijn een
vereiste.”
MARIAN VLEERLAAG

VRAAG & ANTWOORD

Nucleaire geneeskunde
Dr. J. P. Ottervanger (l) en dr. S. Knollema.

■ Wat is nucleaire geneeskunde?
Knollema: “Het analyseren van orgaanfuncties met radio-actieve stoffen. Die worden in het lichaam gebracht en door een hele gevoelige
scanner geregistreerd.”
■ Is dat niet eng?
Knollema: “Nee,het gaat om hele lage dosis die het lichaam snel verlaat.
Je krijgt nooit meer straling dan nodig.”
■ Wat is het voordeel van deze scanner?
Ottervanger: ”Veel onderzoek wordt
gedaan via een ingebracht slangetje
in het lichaam. Met de nieuwe scanner kunnen we de zaken van buitenaf bekijken.”
■ Wat is het belang van deze
nieuwe technologie?
Ottervanger: “Nog steeds eisen harten vaatziekten veel levens in Nederland. De scanner toont nauwkeuriger wat er aan de hand is en dus kunnen we selectiever behandelen. We
zien nu bijvoorbeeld niet alleen dat
een bloedvat dichtslibt, zoals met
een CT-scan, maar ook of daardoor
een doorstromingsprobleem ontstaat dat verholpen moet worden.”
■ Wordt deze scanner vaak
ingezet?
Knollema: “Het is de enige in Europa,maar we verwachten dat er meer
zullen komen. Zowel wij als de patienten zijn erg enthousiast. Mensen
willen duidelijkheid over wat er met
ze is en die kunnen wij nu geven.”

redactie@mediaplanet.com

Introducing:

GE is making a
new commitment
to health
www.healthymagination.com

www.medapharma.nl

GE Healthcare, onderdeel van General
Electric, is met Euro 13.5Mrd een van de
wereldspelers in de gezondheidszorg.
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Familiaire Hypercholesterolemie
(FH) vroegtijdig opsporen!
Een sterk verhoogd cholesterol (boven de 8) kan erfelijk zijn. In
Nederland komt Familiaire Hypercholesterolemie (FH) voor bij ruim
40 000 mensen. Deze mensen hebben al op relatief jonge leeftijd een
verhoogd risico op hart- en vaatziekten.
Onderzoek heeft aangetoond dat tijdige behandeling van personen
met FH het risico op een hartinfarct met 80% verlaagt. Om die reden
is vroegtijdige opsporing van personen met FH van belang.
In 2003 heeft het Ministerie van VWS de opsporing van FH in
Nederland uitgebreid en omgezet naar een landelijk bevolkingsonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Stichting Erfelijke Hyper–
cholesterolemie (StOEH).
Door middel van stamboom- en DNA-onderzoek worden zoveel
mogelijk personen met FH opgespoord.
De StOEH heeft inmiddels mede dankzij de financiering vanuit
VWS, in samenwerking met Huisartsen en Specialisten, ruim 18 000
mensen met FH opgespoord.
Voor informatie zie www.stoeh.nl
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Halveer de kans
op een hartinfarct
■ Vraag: Hoe groot is de bĳdrage van cholesterol aan het ontstaan van hart- en vaatziekten?
■ Antwoord: “Zeer groot. Door
je cholesterolgehalte met de helft
te verlagen, halveer je de kans op
een hartinfarct,” aldus internist
Frank Visseren.

“Het is onomstotelijk bewezen dat
een te hoog cholesterolgehalte een
zeer belangrijke risicofactor is voor
het ontstaan van hart- en vaatziekten. Misschien zelfs wel de belangrijkste,” aldus internist-vasculair geneeskundige Frank Visseren van het UMC
Utrecht. Toch kent nog niet iedereen
het gevaar ervan. “Je merkt namelijk
niets van een te hoog cholesterolgehalte. Maar ondertussen blijft een teveel van deze vetachtige stof achter in
de vaatwand; aan de binnenkant van
de bloedvaten krijg je een soort plakvorming.” Dat heeft volgens de internist desastreuze gevolgen. “Het lijdt
tot slagaderverkalking en hart- en herseninfarcten.De plak kan bijvoorbeeld
kapotgaan en stukscheuren; dan heb
je acuut een hartinfarct te pakken.”

Gevaarlijk en onmisbaar

In de volksmond heeft cholesterol een
slechte naam, maar het is wel een belangrijke bouwstof voor ons lichaam,
aldus Visseren “Ons lichaam maakt
zelf cholesterol aan in onze lever en we
krijgen het via ons voedsel binnen.We
maken het natuurlijk niet voor niets
aan. Cholesterol is een bouwstof voor
lichaamscellen en hormonen; bovendien vervoert het de in vet oplosbare vitamines A D, E en K. We kunnen
niet zonder. Het wordt pas een probleem als er te veel van is.En dan vooral van slecht cholesterol.” De internist
benadrukt namelijk dat er ‘goed’ en

4
TIP

RISICO. Een te hoog cholesterolgehalte is niet altijd meteen gevaarlijk. Dit wordt een
ander verhaal wanneer je in een risicogroep zit of wanneer naast het cholesterol ook de
FOTO: PUREBUDGET
bloeddruk en het gewicht verhoogd zijn.

‘slecht’ cholesterol is. “Het goede - het
HDL High Density Lipoprotein - voert
het teveel aan cholesterol juist af. Het
slechte – LDL Low Density Lipoprotein – zet zich vast in de slagaderen
waardoor ze dichtslibben.”
De kunst is dus om het goede cho-

lesterol te verhogen en het slechte te
verlagen. “Door minder verzadigd vet
te eten, overgewicht te vermijden en
te bewegen gaat het HDL cholesterol
omhoog en het slechte cholesterol,
het LDL,juist omlaag.Zo voer je dus de
beschermende werking van het HDL

FEITEN

Cholesterol
■ Het gevaar van een te hoog cholesterolgehalte is bij velen onbekend terwijl het bij één op de acht volwassenen te hoog is en de belangrijkste oorzaak van slagaderverkalking is. Daarmee is het een zeer belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten.
■ De bewustwording over cholesterol neemt wel toe door betere voorlichting, de producten in de supermarkt en de testen die laagdrempeliger worden. Maar we zijn niet gezonder gaan leven. Het ontbreekt met
name aan kennis over gezonde voeding; we eten te veel verzadigd vet.

■ Het risico van een verhoogd cholesterol weegt in combinatie met een
hoge bloeddruk en/of diabetes zwaarder. Laat bij een verhoogd cholesterol
daarom ook bloeddruk en bloedsuiker
meten en bespreek álle risicofactoren.
Gelukkig is de gecombineerde aanpak
standaard geworden.Vraag ernaar als
de huisarts het niet aanbiedt.
■ De streefwaarde voor het LDLcholesterolgehalte ligt nu op 2,5,
maar dat wordt op termijn waarschijnlijk tussen de 1,8 en 2,0.

CHECK JE
CHOLESTEROL

op.” Visseren waarschuwt voor het
negatieve effect van roken.Dat brengt
het goede cholesterol juist naar beneden.” Met een goede levensstijl kom
je dus een heel eind. “Maar soms is
medicatie ook nodig,” aldus Visseren.
“Deze kan levensreddend zijn. Er zijn
twee soorten. Cholesterolremmers
die de productie in de lever afremmen
en opnameremmers die de opname
in de darmen afremmen. Beide methoden worden steeds vaker samen
gebruikt. Met alleen het gebruik van
statines – de productieremmers – kun
je al bewerkstelligen dat de kans op
hart- en vaatziekten met 30 tot 40 procent afneemt. Combineer je beiden,
dan wordt dat tot 60 procent.”

Risicogroepen

Verminder je cholesterol met de
helft, dan halveert je kans op een
hartinfarct, stelt de internist. Maar
hoe laag dient het cholesterolgehalte
te zijn? Visseren: “Streefwaarde voor
het LDL is onder de 2,5. Maar hoe lager, hoe beter. Overigens is een wat
hoog cholesterolgehalte niet altijd
meteen heel gevaarlijk.Zonder andere risicofactoren is het risico meestal niet zo hoog. Maar zijn cholesterol,
bloeddruk en gewicht verhoogd, dan
moet je behandelen. Ook bij risicogroepen: mensen die al hart- en vaatziekten, diabetes of een genetische
aanleg voor hoog cholesterol hebben.
Voor hen is het halen van de streefwaarden zeer belangrijk. En het regelmatig laten checken bij de huisarts. Want wat we een normaal cholesterolgehalte vinden op je 40ste,
kan op je 60ste door bijkomende factoren opeens wel een gevaar zijn.”

FAMILIAIRE HYPERCHOLESTEROLEMIE

Vanaf je geboorte
al een te hoog
cholesterolgehalte
Eén op de 400 mensen is
erfelijk belast met een te
hoog cholesterolgehalte:
Familiaire Hypercholesterolemie. Gelukkig is de ziekte
goed te behandelen.
“De stofwisselingsziekte wordt
veroorzaakt doordat de lever het
slechte cholesterol onvoldoende uit het bloed kan halen,” aldus
Sanne van Wissen, internist-vasculair geneeskundige bij het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG)
in Amsterdam. “Het vaak veel te
hoge cholesterolgehalte vergroot
het risico op hart- en vaatziekten
enorm. Het leidt tot slagaderverkalking, hartinfarcten en herseninfarcten op jonge leeftijd.” Het
gevaar zit hem in de onzichtbaarheid. “Van een hoog cholesterol
krijg je pas klachten als het te laat
is. Maar met een vroegtijdige ontdekking, kun je veel leed voorkomen. Familiaire Hypercholesterolemie is goed te behandelen.”
“Een gezond dieet is de basisvoorwaarde,” volgens de internist,“maar
niet voldoende.Met statines kan het
slechte cholesterol zeer sterk worden verminderd. Indien nodig met
toevoeging van cholesterolopnameremmers en met galzuurbindende
geneesmiddelen tot 60 procent. Per
persoon wordt de juiste behandeling bepaald. Maar de eerste en belangrijkste stap is herkenning. De
ziekte is erfelijk.Als je moeder of vader het heeft,heb je 50 procent kans.
Als er veel hart- en vaatziekten in de
familie voorkomen - met name voor
het 60ste jaar - kan dat een signaal
zijn. Heb je een vermoeden hebt, ga
dan naar de huisarts en laat je testen. Een kleine moeite die levensreddend kan zijn.”
MARIAN VLEERLAAG

Hans van Laarhoven
Adviseur Hart&Vaatgroep

MARIAN VLEERLAAG

redactie@mediaplanet.com

redactie@mediaplanet.com

Een gezonder leven met een lager cholesterol

Eén op de 8 volwassenen in Nederland
een te hoog cholesterol. Als u een te
cholesterol heeft, loopt u een verhoogd
op hart- en vaatziekten. En als u al een

heeft
hoog
risico
hart-

infarct of herseninfarct heeft gehad, wordt
het risico om voor een tweede keer getroffen
te worden nog hoger. Maar u kunt uw risico
verkleinen door gezonder te leven en een goede

behandeling van uw verhoogde cholesterol.
Kijk snel op www.cholesterolbehandeling.nl,
een nieuwe website over gezond leven met een
lager cholesterol.

www.cholesterolbehandeling.nl
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SAMEN SUCCESVOL UW RISICO OP HART- EN VAATZIEKTEN VERLAGEN
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inspiratie
Vraag: Wat doe je als iemand voor je neus in elkaar zakt
met een hartstilstand?
Antwoord: Reanimeer, doe wat je kunt. Maar nog beter:
volg een reanimatiecursus.

Red levens, leer reanimeren
mijn succes
Wanneer je 34 jaar bent en veel aan sport
doet, verwacht je niet dat je wordt getroffen door een hartstilstand. Toch is
dat precies wat Anneke Komalijnslijper
twee jaar geleden overkwam. Zij vertelt:
“In maart 2006 kreeg ik een drukkende
pijn op mijn borst; een van de bekendste
symptomen van hartklachten, maar die
link legde ik absoluut niet.” Omdat Anneke het toch niet vertrouwde, stapte ze
naar haar huisarts die haar doorverwees
naar een cardioloog. Die concludeerde dat zij het syndroom van Tietze had.
Een second opinion sprak dit echter tegen. Annekes klachten stopten namelijk
wanneer zij rust hield en Tietze is niet
inspanningsgerelateerd.

Hevige pijn

Vele onderzoeken volgden en ondertussen kreeg Anneke het steeds benauwder.
“Op de bewuste dag was het heel erg”,
vertelt ze. “Mijn collega’s zeiden al: “Ga
nou toch naar huis”, maar dat hoort niet
bij me. Eenmaal thuis heb ik Chinees gehaald – voor koken had ik geen puf meer
- en daarna ben ik boven op bed gaan liggen. Op een bepaald moment werd de

pijn op mijn borst zo erg, dat ik dacht dat
mijn borstkas uit elkaar werd gerukt. Ik
wist nog mijn vriend op de intercom te
bellen, maar toen hij boven kwam, kon
ik geen woord meer uitbrengen. Ik kon
nog net een gebaar maken om mijn pijn
uit te drukken, daarna verloor ik mijn
bewustzijn.”

Niet twijfelen, maar handelen

Wat daarna is gebeurd, weet Anneke
alleen door wat haar verteld is. “Mijn
vriend is een nuchtere vent die niet twijfelt, maar handelt”, vertelt ze liefdevol.
“In dienst heeft hij ooit een middagje bij
een deel van een reanimatiecursus gezeten. Hij constateerde dat ik geen hartslag
meer had en riep naar mijn schoonmoeder, die beneden op visite was, dat ze 112
moest bellen. Het was een hartstilstand.
Zelf begon hij met reanimeren. Tenminste, met wat hij zich kon herinneren. Beademen had hij niet gedaan doordat ik
bronchitis had en de longen ‘vol’ zaten.
Wel bleef hij aan één stuk door hartmasseren, tot de twee ambulances arriveerden. Dankzij een defibrillator kreeg ik
mijn eigen hartslag weer, maar ik bleef
buiten bewustzijn. In het ziekenhuis
werd mijn lichaam koel gehouden. Bij

Profiel

Anneke
Komalijnslijper
■■ Leeftijd: 36
■■ Thuisfront:
Woont samen
met partner
Harry.
■■ Beroep:
Medisch
secretaresse
■■ Hobbies:
Fitness, shoppen,
wandelen met
haar twee honden en genieten
van het leven.
■■ Medisch:
Hartstilstand op
19 juli 2006
■■ Levensmotto:
Pluk de dag en
geniet!

een koelere lichaamstemperatuur gebruiken je hersens namelijk minder
zuurstof. En omdat mijn vriend niet beademd had, was men bang voor hersenletsel door te weinig zuurstof. Daardoor,
en omdat ik complicaties kreeg, hebben
ze me op die manier vier dagen buiten
bewustzijn gehouden.”

Vertrouwen op je lichaam

Toen Anneke weer werd ‘opgewarmd’,
kwam ze bij en werd haar duidelijk wat
er was gebeurd. “Ik kon het gewoon niet
geloven en heb in die tijd ontzettend
moeten huilen”, herinnert ze zich. “Mijn
lichaam had me in de steek gelaten en
dat maakte me bang. Via revalidatie heb
ik het vertrouwen in mijn lijf gelukkig
weer teruggekregen.” Hoewel Anneke
heel blij is met haar leven, ziet die er na
haar hartstilstand anders uit dan daarvoor. “Mijn vriend en ik zijn meteen gestopt met roken”, vertelt ze, “ook al bleek
dat niet direct de oorzaak te zijn van de
vaatvernauwing in mijn kransslagader
waardoor ik de hartstilstand kreeg. Ik
heb nu een stent, moet iedere dag medicijnen slikken en extra goed opletten dat
ik vetarm en niet te zout eet. Doordat ik
3 procent hartschade heb opgelopen kon

ik niet goed meer tegen de warme omgeving en de onregelmatige werktijden
van mijn vorige baan. Ik heb me laten
omscholen en nu werk ik als medisch secretaresse in een ziekenhuis.”

Dank je wel

Via haar werkgever heeft Anneke zelf
inmiddels ook een reanimatiecursus
gedaan. “Daartoe voelde ik me wel een
beetje verplicht, vooral naar mijn vriend
toe”, legt ze uit. “Hij heeft mijn leven gered. Zou hem of iemand anders zoiets
overkomen, dan wil ik hetzelfde kunnen
doen.” Nog steeds weet Anneke nog niet
hoe zij haar vriend moet bedanken voor
wat hij heeft gedaan. “Wat moet je nou
zeggen tegen iemand die je leven heeft
gered? Dank je wel? Dat komt niet in de
buurt, ik ben zo ongelooflijk blij dat ik
nog leef! Het heeft wel voor een hele bijzondere band gezorgd. Wat er ook met
ons gebeurt, die band kan nooit meer
stuk.”

irma van der lubbe
redactie@mediaplanet.com
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REANIMATIE

Waarom snel ingrijpen?
Per week krijgen zo’n 300 Nederlanders een hartstilstand
buiten het ziekenhuis. De eerste 6
minuten zijn daarbij cruciaal.
Wanneer dan niemand ingrijpt, is
de overlevingskans nihil. Wordt
wel tijdig actie ondernomen, dan
kan de overlevingskans 50 tot 70
procent zijn.

Wat moet je doen?
Bel 112, reanimeer en pas de
AED toe binnen 6 minuten.Reanimatie bestaat uit 30 hartmassages, afgewisseld met 2 mond-opmondbeademingen. Blijf hiermee
doorgaan totdat iemand met een
AED komt of het ambulancepersoneel het van je overneemt.

Wat is een AED?
Een Automatische Externe
Defibrillator is een apparaat
waarmee je elektrische stroomstoten kunt toedienen, zodat het hart
weer zijn normale ritme terug kan
krijgen.

Waar vind je een AED?
In Nederland hangen er zo’n
10.000 tot 20.000 op locaties
als stations, winkelcentra, sportvelden, kantoorruimten, supermarkten en woonwijken.

Wie mag het bedienen?
In principe kan en mag iedereen het doen. De meeste tijdwinst boek je als een getraind persoon de AED bedient.

Het belang van een AED?
Een voorbeeld: sinds op Schiphol en de Amsterdam Arena
AED’s hangen zijn daar 27 van totaal
70 slachtoffers succesvol gereanimeerd en gedefibrilleerd.Vóór de inzet van AED’s werden 56 mensen gereanimeerd, waarvan er slechts 9
overleefden.

BIJZONDER
De band tussen Anneke en
haar vriend is nog sterker
geworden na alles wat er
gebeurd is. “Hij heeft mijn
leven gered.”

Met een AED redt u levens
Elke week worden er in Nederland 300
mensen getroffen door een hartstilstand.
Reanimeren zonder defibrillator is maar in
10% van de gevallen succesvol. Met een
AED stijgt dit percentage naar 70%.

EERSTE HULP

AED’s worden veel geplaatst in bedrijven,
winkels en sportcentra, maar 80% van de
gevallen van hartstilstand gebeuren thuis.
Is er in uw buurt AED-hulp aanwezig?
Weet wat u moet doen bij hartstilstand:
112 bellen, reanimeren en een AED
gebruiken. Zo eenvoudig redt u een leven.

Niet toekijken. Dóen!
Volg dit najaar een
reanimatie- en AED-cursus bij
een EHBO vereniging in de buurt.
Of doe eerst theorie via internet.
Op de hoogte blijven?
Mail naar: secretariaat@nationalebond.nl

Compacte en robuuste AED’s.
5 jaar garantie en vanaf € 1145

Heeft u als particulier, bedrijf of instelling
nog vragen over de aanschaf van een AED
neem dan gerust contact op.

www.ehbonationalebond.nl

www.cArDiosAvEr.nl

036 533 52 60
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INSPIRATIE
SCHONE ADEREN

Prof. dr. J.G. Defares
Bio-geriater

■ Wat is de oorzaak van vaatvernauwing?
“Aderverkalking. Dit begint al in de
jeugd en resulteert in het nauwer
worden van de slagaderen.Het kenmerk is de plaque, een locale ophoping van vetrijke cellen, kalk en dode cellen. Aanslibbing is een normaal verouderingsproces dat verergert wordt door de bekende risicofactoren zoals cholesterol, roken, hoge bloeddruk, stress et cetera. Klachten als pijn, ademnood en
duizeligheid treden pas op als de
vernauwing 75 procent of meer bedraagt. Op middelbare leeftijd zijn
de slagaderen gemiddeld 50 procent
of meer vernauwd door aderverkalking. Niks aan de hand, maar locaal
kan er een ‘piek’ ontstaan: 75 procent en dus klachten en risico’s.”
■ Welke opties zijn er om
dichtgeslibde slagaderen
weer vrij te maken ?
“Het probleem is het opheffen van
het locale zuurstoftekort. Er is de
‘harde’ en de ‘zachte‘ aanpak. Tot
de eerste behoren bypass-operatie (een omleiding) en angioplastiek oftewel dotteren. Tot de laatste vaatverwijdende middelen zoals bloedverdunners en dieet. Het
strenge dieet van de cardioloog dr.
Dean Ornish vermindert de aderverkalking en voorkomt de noodzaak van de ‘harde’ optie.Een andere ‘zachte’ optie is chelatietherapie,
ontwikkeld door de Amerikaanse
cardioloog professor N.E. Clarke.”
■ Wat is dotteren?
“Bij angioplastiek - dotteren wordt een ballonnetje via de lies de
ader ingeschoven, opgeblazen en
verwijderd. Hierdoor wordt de vernauwing in het bloedvat opgerekt
en wordt de plaque platgedrukt.
Vaak wordt een verend buisje, een
stent, geplaatst voor een duurzamer resultaat.”
■ Wat is chelatietherapie?
“Chelatietherapie is het per infuus toedienen van de stof EDTA,
deze bevat overwegend azijnzuur.
De werking van chelatietherapie bij aderverkalking is verwant
aan het verwijderen van kalk met
azijnzuur in een koffiezetapparaat (meer info op www.chelacel.
nl). Het succespercentage van deze therapie bij vaatvernauwing is
volgens klinisch onderzoek 90 procent of hoger. De methode is veilig,
pijnloos en pakt de onderliggende oorzaak van de hartproblemen
aan: de aderverkalking.”
■ Kunnen beide methoden elkaar aanvullen?
“Jazeker. Dotteren en chelatie bijten elkaar niet. Ook een stent is
geen contra-indicatie voor chelatie, evenmin als een bypass.”

DIEET
Patricia Paay is gek op mayonaise
en slagroomtaartjes, maar ondanks
dat eet ze heel gezond en kookt ze
anders dan voorheen.

Al dansend je hartkwaal
onder controle houden
■ Vraag: Hoe kreeg Patricia
Paay het vertrouwen in haar
lichaam terug na haar hartproblemen?
■ Antwoord: Door veel te
bewegen en jong te denken.
“Dan gaat je lichaam gewoon
vanzelf mee!”

MIJN SUCCES
Vijf jaar geleden belandde Patricia
Paay (60) onverwachts in het ziekenhuis vanwege hartproblemen.
“Net op tijd,” vertelt ze. “Had ik niet
zo goed naar mijn lichaam geluisterd, dan had ik dezelfde avond een
zware hartaanval gehad.” In haar
toenmalige huis in België werd de
diva ‘s ochtends onwel. Benauwd,
duizelig, pijn in nek, schouders en
rug. De klachten – die ze vooral voelde bij stress – waren opeens zeer
aanwezig. Ze belde haar huisarts
die gelukkig maar één straat verder
woonde. Met gillende sirenes werd
ze in de ambulance afgevoerd. In
het ziekenhuis constateerde men
dat een belangrijke zijader van haar
hart voor negentig procent was
dichtgeslibd. Een erfelijke kwestie:
ook haar opa én vader zijn ermee
belast. Maar het overviel Patricia
toch: “Zo frustrerend; ik rook niet,
drink niet, doe alles goed. En dan gebeurt het toch.”

Hartaanval

Officieel heet haar aandoening angina pectoris. Het tekort aan zuurstof kan leiden tot een hartaanval.
In eerste instantie raakte ze het

vertrouwen in haar lichaam volledig kwijt. “Dit hoort niet bij me, het
was zo angstig,” vertelt ze. “In het
ziekenhuis heb ik de eerste twee dagen alleen maar gebruld.” Daar werden haar medicijnen ingesteld. Een
bètablokker tegen hoge bloeddruk,
een dagelijks aspirientje om het
bloed te verdunnen en een pil om
het cholesterol laag te houden. Ze
moet ze de rest van haar leven blijven slikken. Hiermee – en met aanpassingen qua levensstijl - beheerst
de zangeres haar hartkwaal.

Jong denken

Hoewel ze al veel bewoog, doet ze dat
nog fanatieker dan eerst. Ook gooide
ze haar dieet drastisch om. “Overgewicht had ik niet en ik eet ge-

“Laat je checken.
Ga naar je arts als
je iets voelt wat er
eerder niet was,
daar zĳn ze voor.”
Patricia Paay
Ex-hartpatiënte

zond. Maar ik ben gek op mayonaise
en slagroomtaartjes.Ik kook anders.”
Qua stress probeert ze niet moeilijk
te doen over dingen die niet belangrijk zijn. Gelukkig heeft La Paay een
sterk hart. “Ik ben nu zestig, maar
voel me niet zo. Ik maak plannen

PROFIEL

Patricia
Paay
■ Patricia
Paay (1948) is
geboren en getogen
Rotterdamse. In 1965
debuteerde ze als zangeres. Eind jaren 60
had ze een grote
Nederlandstalige
hit met ‘Je bent
niet hip’. Daarna volgden vele
Nederlandstalige en Engelstalige
hits, zowel solo en in groepsverband. Samen met haar zus Ivonne
Keeley en Sylvana van Veen vormde ze de succesvolle formatie The
Star Sisters. In 2006 en 2007
deed ze me aan het tv-program-

ma ‘Dancing with
the stars’
en in 2008 en
2009 was ze jurylid
bij ‘Popstars’ en ‘Holland’s got talent’.
■ Vĳf jaar geleden werd bĳ de
zangeres een hartkwaal ontdekt. Momenteel is ze
helemaal klachtenvrij. Ze voelt
zich geen patiënt. “Kĳk vooruit in
plaats van achteruit, maak plannen, daar reageert je lichaam ook
positief op. Doen alsof je nog 60,
70 of 80 jaar te leven hebt, dat is
de kunst.”

en denk gewoon jong. Dan gaat mijn
lichaam vanzelf mee.”

Onder controle

In haar nieuwe woonplaats Londen
staat ze onder controle van een goede
cardioloog.“Geruststellend”,vindt ze.
“Je moet niet afwachten tot er wat gebeurt.” Ze is ook voorstander van preventieve controle. “Laat je checken.
Je kunt er zoveel mee voorkomen. Ga
naar je arts als je iets voelt wat er eerder niet was, daar zijn ze voor. Ben je
niet tevreden over hem of haar, zoek
dan een ander.” Ze vreest dat het aantal hart- en vaatziekten de komende
jaren sterk zal stijgen. Overgewicht
is een groot probleem: het vette eten,
de kant-en-klaarmaaltijden, terwijl
het zoveel gezonder en lekkerder kan.
Gewoon elke dag zelf koken adviseert
ze, met veel groenten en olijfolie.

Uitdaging

Met de jaren kwam het vertrouwen in
haar lichaam terug. Drie jaar geleden
deed ze bewust mee aan ‘Dancing with
the stars’. “Een uitdaging voor mezelf,
kan ik dit? En of ik het kon!” Dat bleek
ook haar uit haar recente optreden in
‘Life & Cooking’. Met babyfluisteraar
Derek Ogilvie danste ze in de commercialbreak fanatiek door, opgezweept
door het publiek. Tot Derrick riep:
‘Mijn hart, ik kan niet meer!’ Maar La
Paay kon gerust nog even door.

MARIAN VLEERLAAG
redactie@mediaplanet.com

(advertorial)

‘HELEMAAL GEEN PIJN OP MIJN BORST
MEER EN OOK NIET IN MIJN BENEN!’
Therapie tegen vaatvernauwing
Huisschilder Ide de
Boer (61) werkt al
zijn hele leven van ’s
morgens vroeg tot
’s avonds laat in zijn
schildersbedrijf. Tot
hij 3 jaar geleden
de eerste pijnsteek
in zijn borst voelde.
Langzaam werd bij
iedere inspanning
de pijn erger. Het
Ide de Boer: “Deze
zag er bij ondertherapie is fantastisch!”
zoek niet best uit
met de kransslagaderen van zijn hart; hem
werd een ingrijpende hartoperatie aangeraden met 5 bypasses, die niet zonder risico
zou zijn. Ide zag hier erg tegenop. Toen een
kennis hem een tip gaf over chelatietherapie, aarzelde hij geen moment. Chelatietherapie pakt klachten door vaatvernauwing in
het hele lichaam aan, ook in de benen waar
hij al een paar jaar klachten door slechte
bloeddoorstroming had. Bovendien is deze
therapie niet tot nauwelijks belastend voor
het lichaam. Na ongeveer 15 infusen begonnen Ide’s pijnen langzaam te verminderen.
Nog eens 20 infusen later waren al zijn
klachten helemaal verdwenen, zowel van
het hart als de benen. Ide de Boer: “Iedereen
met vaatvernauwing wil ik chelatietherapie
aanraden; ik heb het zelf meer dan duidelijk
ondervonden, het werkt echt!”
Dokter E. Schweden van de Kliniek voor
Preventieve Geneeskunde te Bilthoven:

Wanneer Chelatietherapie?
”Chelatietherapie verbetert de bloeddoorstroming door het hele lichaam. In ons bloed
kunnen schadelijke stoffen in overmaat
terecht komen zoals lood, kalk, cadmium,
kwik. Slagaderen kunnen mede hierdoor
neigen dicht te slibben en dan ontstaat wat
in de volksmond aderverkalking heet. Uiteindelijk krijg je hart- en vaatziekten. In de
chelatie-infusen zit ondermeer het werkzame bestanddeel EDTA dat kalk en giftige
metaaldeeltjes in het bloed bindt en daarna
via de nieren het lichaam verlaat. In het
vooronderzoek stelt de chelatie-arts eerst
de ernst van eventuele vaatvernauwing
vast en de geschiktheid voor de therapie.
Het proces komt neer op langzame reiniging van de bloedvaten. Deze infuustherapie is eenvoudig en pijnloos te ondergaan.
Doorgaans zijn 20 tot 30 infuus-behandelingen voldoende. Wereldwijd zijn er ongeveer 1300 artsen gespecialiseerd in chelatie.
Een aantal Nederlandse klinieken past ook
al meer dan 25 jaar
chelatietherapie
succesvol toe. Het
is een effectieve
en - mits medisch
correct uitgevoerd
– ook veilige aanvulling op reguliere
medische behandelingen van vaatvernauwingsproblemen en daarmee
samenhangende
“Ik kan weer heerlijk
werken zonder pijn.”
ziektebeelden.

Vitale medewerkers met:
Stoelmassage
Shiatsu therapie
Verzuimpreventie
Werkplek inrichting
Gezondheidsadvies
Houding en beweging

www.massage-in-bedrijf.nl

Preventief, bij tekenen van vaatvernauwing en bij hoge bloeddruk.
Klachten die kunnen wijzen op vaatvernauwing zijn:
•
pijn op de borst (angina pectoris), met name bij inspanning
•
kramp in de benen en vooral kuiten (claudicatio intermittens)
•
koude of witte voeten of eventueel ernstiger
•
brokkelige teennagels
•
slecht genezende been- of voetwonden
•
achteruitgang van geheugen
•
chronische duizeligheid
•
beroerte of TIA (transient ischaemic attack)

Chelatietherapie nu breed bereikbaar door nieuw protocol
Chelatietherapie Nieuwe Formule
Een Nieuwe Formule maakt Chelatietherapie nu breed bereikbaar omdat het korter duurt en
aanzienlijk minder kost dan het klassieke protocol uit de U.S.A.. Uitgebreid onderzoek heeft
aangetoond dat deze Nieuwe Formule volkomen gelijkwaardige resultaten tegen klachten
door vaatvernauwing heeft als de klassieke formule. Dit nieuwe protocol voorziet in 20 à 30
kleinere infusen, die circa 1,5 uur duren (voorheen was dat 3 uur). De patiënt kan het infuus 1
à 2 maal per week nemen, of 1 x per 14 dagen, afhankelijk van de medische situatie en eigen
wens.
Deze Chelatietherapie Nieuwe Formule is sinds kort beschikbaar in de volgende klinieken:
•
Bilthoven: Kliniek Preventieve Geneeskunde, 030-2284444
•
Leiden: Chelatiekliniek Prof. Defares, 071-5172458
•
Rotterdam: Preventief Medisch Centrum, 010-4126362
•
Drachten: Chelatiekliniek drs. Mik, 058-2502690

Wat kost de nieuwe Chelatietherapie Nieuwe Formule?
Het eenmalige vooronderzoek in deze klinieken kost 275 euro.
De prijs per chelatie-infuus Nieuwe Formule is 85 euro inclusief bijbehorende voedingssupplementen. Een ziekteverzekeringspolis met aanvullend pakket kan recht geven op (gedeeltelijke) vergoeding.

Alles over chelatietherapie op www.chelatie.nl
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Kritisch zĳn over
je eigen levensstĳl helpt
BEWEGING DOET
WONDEREN

■ Vraag: Eén op de drie Nederlanders overlĳdt aan hart- en
vaatziekten. Het sterftecĳfer is
weliswaar dalend, maar het aantal incidenten stĳgt. Wat is daar
de oorzaak van?
■ Antwoord: Onze westerse
levensstĳl.
Elk jaar krijgen 30.000 Nederlanders
een hartinfarct en 1 miljoen landgenoten leven met een hart- of vaatziekte. Hadden alle gevallen voorkomen
kunnen worden? “Nee,niet allemaal”,
zegt sportarts Gert-Jan Goudswaard.
“Soms spelen erfelijke factoren een
belangrijke rol. Bij bijvoorbeeld een
erfelijk hoog cholesterolgehalte moeten vaak medicijnen worden ingenomen. Maar ook dan zijn ze alleen effectief als ze gecombineerd worden
met een gezond leefpatroon.”
De sportarts benadrukt dat een gezonde levensstijl een groot deel van
de hart– en vaatziekten voorkomt.
Leeftijd speelt overigens wel een rol.
“En het geslacht: mannen hebben
meer kans op hartproblemen, vooral rond hun 40ste en 50ste. Vrouwen
zijn beter beschermd door het vrouwelijk geslachtshormoon.Maar na de
menopauze valt dat voordeel weg.”
De aloude regel ‘voorkomen is beter dan genezen’ geldt juist voor hart
–en vaatziekten. “Een gebrek aan lichamelijke beweging speelt een belangrijke rol. De veranderde maatschappij zorgt voor minder beweging en meer zittend werk. Bij onze
kinderen verdringen computerspelletjes het buiten spelen en het actief
zijn.” Dat heeft nadelige effecten op
onze gezondheid, benadrukt Goudswaard. “Daarnaast zijn slechte voeding, overgewicht en een stressvol
leven belangrijke risicofactoren. Al

INSPANNING. Sportarts Gert-Jan Goudswaard adviseert om minstens drie keer per
week een half uur te bewegen. Dit om stress te verminderen en een hoge bloeddruk te
verlagen of voorkomen. Bovendien houd je zo je gewicht in de hand.

PROFIEL

Gert-Jan Goudswaard
■ Gert-Jan Goudswaard is sportarts, Bondsarts van de K.N.V.B.
en hoofd van de afdeling Sportgeneeskunde van het SportMedisch
Centrum (S.M.C.).
■ Hĳ was vier jaar clubarts bij
Glasgow Rangers. De afgelopen
zeven jaar begeleidde hĳ het Nederlands Elftal.
■ Daarnaast verrichtte hĳ blessureconsulten en (top-)sportkeuringen op het S.M.C.. Deze
zĳn overigens voor alle sporters
toegankelĳk, ongeacht het niveau
waarop wordt gesport.

■ Gert-Jan Goudswaard houdt
zich tevens bezig met veel medische beleidszaken die te maken hebben met preventie van gezondheidsproblematiek zoals hart
–en vaatziekten en plotselinge
dood bĳ sport, naast natuurlĳk het
voorkomen van sportblessures.
■ Volgens Goudswaard is het
volhouden van een gezonde levensstĳl voor velen een probleem.
“Sport daarom samen of sluit je
aan bij een groep of vereniging.
Dat is gezellig, goed voor de sociale contacten en bĳ tegenzin stimuleert de ander je.”

deze factoren zijn onderling sterk
met elkaar verbonden. Een stressvol
leven leidt tot een ‘snelle hap’. Die bevat vaak grote hoeveelheden zout en
ongezonde vetten. Dik worden ligt op
de loer en tijd voor de broodnodige lichamelijke inspanning ontbreekt.”
Volgens de sportarts worden hart en
bloedvaten daardoor niet meer getraind en op een slechte manier belast.“Als er dan ook nog gerookt wordt,
zijn alle risicofactoren compleet.
Want verkeerde vetten en roken kunnen aderverkalking veroorzaken. De
bloedvaten vernauwen waardoor een
te hoge bloeddruk ontstaat. Hierdoor
wordt het hart overbelast, wat leidt
van pijnklachten op de borst tot een
hartinfarct of hartstilstand.”
De combinatie van factoren (gebrek
aan lichamelijke beweging,verkeerde
voeding,overgewicht,stress en roken)
zijn vaak de oorzaak voor het krijgen
van hart –en vaatziekten. “Daar ligt
dus ook juist de kans om deze ziekten
te voorkomen!” aldus Goudswaard.
Hij pleit voor een levensstijl met minimaal drie keer per week een half uur
beweging. “Maar bij voorkeur iedere dag. Dat doet wonderen in het verlagen of voorkomen van hoge bloeddruk.En het vermindert stress.
Hoe meer je beweegt, hoe sterker
de behoefte wordt om te stoppen met
roken. Bovendien houdt je je gewicht
beter in de hand. Het bestrijdt ook
nog aderverkalking. Dus, lichamelijke inspanning is de beste manier om
het risico op het krijgen van hart –en
vaatziekten zo klein mogelijk te houden. Dat hoeft geen topsport te zijn;
een half uur per dag wandelen, fietsen of tuinieren is ook prima.”
IRMA VAN DER LUBBE

SECOND OPINION
Joris van
Vinckenroye
Medisch consultant

■ Waarom willen mensen
een second opinion?
Mensen willen zekerheid bij aandoeningen die direct de kwaliteit
van leven beïnvloeden of zelfs gaan
over leven en dood. Hoezeer ze de
behandelend specialist ook vertrouwen, patiënten varen niet graag
blind op één enkel behandeladvies.
■ Hoe weet je of je voor een
bepaald ziektebeeld bij de
juiste specialist bent?
Voor een patiënt is dat heel lastig.
Door de kennisachterstand is de afhankelijkheid van de behandelend
arts groot. Maar er zijn organisaties
die de patiënt helpen om de beste
specialist voor hun aandoening te
vinden. Deze organisaties maken
gebruik van medische expertisenetwerken en databanken met kwaliteitsbeoordelingen van individuele
specialisten.
■ Wat heeft de patiënt aan
zo’n organisatie?
Het medisch dossier wordt beoordeeld door twee of meer specialisten
die in overleg tot een gezamenlijk
oordeel en behandeladvies komen.
Komt dit overeen met het voorstel
van de behandelend arts, dan geeft
dat rust en vertrouwen. Vaak zien
we echter dat de second opinion een
aanpassing van het behandelplan
oplevert.
■ Wie betaalt dat?
Veel zorgverzekeraars zijn bereid de
kosten te vergoeden omdat de kans
op een succesvolle behandeling groter is. Er zijn ook patiënten die de
kosten zelf betalen.

redactie@mediaplanet.com

Har t voor je lijf
Meer vrijheid, minder zorgen
Dat is toch ook wat u wilt?

Medtronic is de wereldleider op het gebied van
de medische technologie. Iedere 5 seconden
wordt, ergens ter wereld, een patiënt
geholpen met een Medtronic
product of therapie.
Wij specialiseren ons in de
behandeling van hart-en
vaatziekten door middel van
pacemakers, defibrillatoren,
ballonkatheters en stents.

Prof. dr. Walter Hartenbach
DE CHOLESTEROL LEUGEN
De verlaging van het cholesterolgehalte is vaak onnodig en schadelijk
3e dr. 152 blz. pb. € 14,50
isbn 9789020243949

Dr. Hiromi Shinya
DE ENZYMFACTOR
Hét dieet van de toekomst tegen
hart- en vaatziekten, kanker en type
2 diabetes
188 blz. pb. € 17,50
isbn 9789020202946

Uitgeverij Ankh-Her mes
T (0570) 678900



I www.ankh-hermes.nl



E info@ankh-hermes.nl

Product van het RIVM
Alles over gezondheid en zorg
via internet of telefoon
Internet www.kiesBeter.nl
Telefoon 0900 123 78 90
€ 0,15 p/m

Wilt u meer weten over onze producten?
Bezoek onze website www.medtronic.nl
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deskundig advies
Hartritmestoornissen kunnen vervelende klachten veroorzaken en in het ergste geval
leiden tot een hartinfarct of hartstilstand. Gelukkig bestaan er apparaatjes –
pacemakers en ICD’s - die in je lichaam worden geplaatst om je hart
een handje te helpen. Per jaar worden er naar schatting 15.000 geïmplanteerd.

advies
Petra SchoutropWesterhof (50)
Heeft een ICD.

Help de natuur een handje

E

en gezond hart maakt
overdag zo’n 60 tot 70
slagen per minuut. Tijdens het slapen daalt
dit tot 30 à 40 slagen,bij
inspanning kan het oplopen naar 160 tot 180
slagen. Er zijn echter mensen bij wie
het hart te snel, te langzaam of onregelmatig slaat. “In bijna alle gevallen is bij deze mensen iets mis met
de vorming of de geleiding van de
elektrische prikkel die nodig is om de
verschillende delen van het hart op
de juiste manier te laten samentrekken en ontspannen”, legt cardioloog
Lucas Boersma uit. “Mensen die een
hartinfarct hebben gehad, kunnen
daarna last krijgen van hartritmestoornissen. Ook een erfelijke aandoening kan de oorzaak zijn. Maar er
zijn nog veel meer oorzaken.”

Hou je hartslag op niveau

Via een pacemaker kan een te trage
hartslag op niveau worden gehouden. “Dit kleine apparaatje wordt via
een operatie onder de huid aangebracht, meestal in de schouder”, vertelt Boersma. “Afhankelijk van het
type wordt het via 1 of 2 draden aan
het hart verbonden. Zodra de hartfrequentie te laag wordt, geeft de
pacemaker automatisch een klein
stroomstootje, waardoor de onderdelen van het hart weer op het juiste
moment samentrekken.” Een bijzonder soort pacemaker is de ICD (Implanteerbare Cardioverter Defibril-

lator). Hoogleraar cardiologie Martin
Schalij legt uit: “Wanneer de hartkamers van slag raken, kan dat leiden tot een hartstilstand. Een ICD registreert deze en geeft automatisch
een elektrische shock, waardoor het
hartritme zich herstelt en de patiënt
overleeft. Een ICD functioneert bovendien als pacemaker bij te snelle
hartritmes.”

Techniek staat niet stil

Laat het apparaat geregeld uitlezen
In pacemakers en ICD’s wordt ook diagnostische informatie opgeslagen
over het functioneren van het hart
van de patiënt. Die gegevens zijn belangrijk voor de cardioloog. “In normale situaties worden de apparaten 1
tot 2 maal per jaar uitgelezen”,vertelt
Boersma. “Dat gebeurt met een magneetkop op de huid. Via radiogolven
wordt de informatie doorgezonden.
Daardoor weten wij bijvoorbeeld hoe
vaak de patiënt stoornissen heeft gehad, of de stroomsterkte van de prikkel nog juist is ingesteld en of de batterij nog voldoende vol is. Als de batterij op raakt, moet deze tijdig worden vervangen.” De techniek staat
niet stil. Zo zijn er nu pacemakers
waarmee de patiënt een MRI-scan
kan ondergaan, zonder schade aan
patiënt of pacemaker. De nieuwste
generatie pacemakers en ICD’s kan
de patiënt zelf thuis uitlezen; soms
maakt het uitleesapparaat uit zichzelf contact met het geïmplanteerde kastje. De cardioloog vindt de ge-

uitlezen op afstand

“Hoewel het
steeds technischer wordt,
blijft cardiologie
een mensenvak.
Je moet je patiënten toch eens in
de zoveel tijd persoonlijk spreken.”

gevens de volgende ochtend via een
website of in zijn mailbox. Zo hoeft
de patiënt niet iedere keer naar het
ziekenhuis te komen, behalve als de
doorgemailde informatie daar aanleiding toe geeft. Dat is fijn als men
bijvoorbeeld ver weg woont of slecht
ter been is. “Hoewel het steeds technischer wordt, blijft cardiologie een
mensenvak”, vindt Schalij. “Je moet
je patiënten toch eens in de zoveel
tijd persoonlijk spreken.” Ook Boersma ziet het uitlezen op afstand als
een aanvulling op en niet als een vervanging van het ziekenhuisbezoek.
“Ik denk echter dat in de toekomst
iedereen zijn informatie op afstand
doorstuurt. Dat maakt dat de controles in het ziekenhuis erg zullen veranderen.”

Verantwoorde investering

Lucas Boersma
Cardioloog St.
Antonius Ziekenhuis
Nieuwegein

Martin Schalij
Cardioloog LUMC
Leiden

Het implanteren van een pacemaker
of ICD is een dure aangelegenheid;
afhankelijk van de soort kost dit tussen de 5.000 en 40.000 euro. “Het is
onze plicht om verantwoord om te
gaan met het toewijzen”, stelt Schalij.“Hier bestaan richtlijnen voor.Het
lastige bij een ICD is dat je nooit zeker weet of de patiënt hem ooit daadwerkelijk nodig zal hebben. Slechts
30 procent krijgt een terechte shock.
Maar als je weet dat er jaarlijks nog
steeds 20.000 mensen sterven aan
een plotselinge hartdood en dat een
deel hiervan geholpen zou zijn met
een ICD, dan blijft dat een verantwoorde investering.”

Geen twijfel
Kom je in aanmerking voor een
ICD, doe het dan. Het is mijn redding, zonder dit kastje had ik niet
meer geleefd. Mijn kwaliteit van
leven is er aanzienlijk door verhoogd; ik ben mijn benauwdheid
kwijt en kan de wereld weer aan.

De operatie
Zie hier niet tegen op. Die gebeurt
onder locale narcose, daar voel
je niks van. Ze houden je nog een
nachtje voor de zekerheid en de volgende dag mag je alweer naar huis.

Kleine shocks
Niet iedereen met een ICD krijgt
ze. Bij het uitlezen van mijn ICD
blijkt dat ik soms kleine shocks
krijg, maar daar merk ik niks van.
Een ‘echte’ shock is echter geen
pretje. Maar het redt wel je leven,
moet je maar denken.

Bespaar tijd en moeite
Ik kan thuis zelf de gegevens van
mijn ICD uitlezen.Daar hoef je geen
geleerde voor te zijn; het gaat heel
gemakkelijk. De gegevens worden
via het uitleeskastje doorgestuurd
naar de cardioloog. Ik ben heel blij
met deze mogelijkheid,want zo hoef
ik daarvoor niet iedere keer naar het
ziekenhuis. Mocht er reden tot ongerustheid zijn, dan neemt hij contact met me op en ga ik alsnog.

Geef de moed niet op
Als hij goed geplaatst is, voel je
niets van een ICD. Die van mij ging
helaas steeds zakken, daardoor
moest ik zes keer onder het mes.
Maar het is het waard geweest!

( advertorial )

ICD-dragers verontrust over indicatiestelling en nazorg
Nu per juli van dit jaar meer Nederlandse ziekenhuizen ICD-implantaties
mogen uitvoeren is patiëntenvereniging
STIN (Stichting ICD-dragers Nederland)
bang dat een tekort aan technici en
cardiologen met voldoende ervaring op
dit gebied ontstaat. Voorzitter Marinus
Split verwacht dat hierdoor onnodig
mensen komen te overlijden.
Hoe is het probleem volgens u ontstaan?
Tegen het advies van de Gezondheidsraad, NHRA (Nederlandse Hart Ritme Associatie), patiëntenorganisaties en zelfs
fabrikanten in, wil Minister Klink per juli
2009 het implanteren van ICD’s uit de
WBMV (Wet Bijzondere Medische Verrichtingen) halen. Bovendien heeft de NVVC
(Nederlandse Vereniging voor Cardiologie) de voorwaarden waaraan ziekenhuizen moesten voldoen om ICD’s te mogen
implanteren naar beneden bijgesteld en
hiermee aangepast aan ziekenhuizen die
ICD’s willen implanteren. Deze kunnen het

tekort aan ervaren cardiologen nu bijvoorbeeld oplossen door deze aan te nemen
via een nul-urencontract.
Wanneer geeft dat problemen?
Dat begint bij de indicatiestelling. Hiervoor
is gespecialiseerde kennis nodig. Er is al
een geval bekend van iemand die voor
een pacemakerimplantatie het ziekenhuis
in ging en met een ICD van de behandeltafel kwam. Dit ondanks het feit dat het ziekenhuis geen toestemming had om ICD’s
te implanteren. Daarnaast ben ik er van
overtuigd dat bij het uitbreiden van het
aantal ziekenhuizen mensen ten onrechte
een ICD geïmplanteerd zullen krijgen.
En verder?
De grootste problemen ontstaan bij de
nazorg. Als een ICD-drager problemen
krijgt en zich bij het ziekenhuis meldt waar
de ICD is geïmplanteerd, moet daar ervaren 24-uurszorg aanwezig zijn om hem te
helpen. Er is echter nu al een tekort aan
specialisten. Wanneer het aantal ziekenhuizen uitbreidt, verwacht ik dat mensen
hierdoor onnodig komen te overlijden.

Marinus Split, voorzitter patiëntenvereniging STIN

Uitbreiding is dus niet in het belang van
mensen met levensbedreigende hartritmestoornissen, maar waarschijnlijk wel in
dat van sommige cardiologen en/of ziekenhuizen.
Waar ligt volgens u de oplossing?
Ons advies aan de regering zou zijn: laat
alle ziekenhuizen die na 1 januari 2009 een
vergunning voor ICD-implantaties hebben
gekregen deze weer inleveren. Dat betekent dat we terug gaan naar de ziekenhuizen die specialisten in huis hebben met

de benodigde ervaring. Geïnteresseerde
cardiologen kunnen vervolgens bij deze
specialisten in de leer gaan. Wanneer zij
aantoonbaar voldoende kennis en ervaring hebben opgedaan en dit door dreigende wachttijden nodig zal blijken te zijn
kunnen zij hiermee aan de slag bij ziekenhuizen die dan een vergunning krijgen.
Hoe groot is de kans dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren?
Politici en zorgverzekeraars hebben het
wel over beheersbare zorg, maar laten de
minister ondertussen een kwaliteitsverlagend en verkwistend ICD-beleid voeren.
Door de ICD-zorg te concentreren krijg
je namelijk een efficiëntere bezetting van
dure behandelruimten en er is minder
personeel nodig. Ook kunnen deze centra grotere kortingen bedingen bij de fabrikanten. De kans dat ons advies wordt
opgevolgd is dus klein, vrees ik.

(advertorial)

Belangenbehartiger STIZAN promoot zelfmeten

Van patiënt tot zelfstandig gebruiker
op bloedstolsels.’ De komst van het zelfmeten, vergelijkbaar met de glucosemeting door
diabetespatiënten, was een uitkomst. ‘Geen
tijdverlies meer door afspraken bij de trombosedienst; ik kan overal – desnoods op mijn
werk en op reis – zelf de stollingswaarde van
mijn bloed meten. Snel en pijnloos: door een
vingerprikje en een druppel bloed.’

In Nederland slikken meer dan 330.000 mensen antistollingsmiddelen; medicijnen die de
stollingstijd van het bloed vertragen en trombose (bloedstolsels) voorkomen. De invoering van zelfmeetapparatuur biedt sinds 2002
ruim 24.000 patiënten meer vrijheid. Meten
en doseren is niet meer alleen voorbehouden
aan de trombosedienst. De patiënt wordt gebruiker en is ook verantwoordelijk voor de
antistollingsbehandeling, met de trombosedienst als vraagbaak en veilige achterwacht.
STIZAN, belangenbehartiger van de gebruikers, promoot en ondersteunt deze ontwikkeling van harte.
Onafhankelijkheid is voor veel mensen belangrijk. Gedwongen medicijngebruik kan een
ﬂinke spelbreker zijn. Pieter Vos: ‘Mijn medicijnen niet vergeten, regelmatige controles door
de trombosedienst; ik was niet ziek en voelde
me geen patiënt, maar moest wel elke twee
weken naar de trombosedienst, omdat ik door
mijn kunsthartklep een verhoogd risico heb

Digitaal logboek

Zelfmeten en –doseren, een digitaal logboek en de
trombosedienst als achterwacht: STIZAN promoot de
vrijheid van gebruikers van antistollingsmiddelen.

De gemeten waarden schreef Vos in een logboekje dat eenmaal per kwartaal door de
trombosedienst werd gecontroleerd. ‘Dat
is ook al achterhaald. Mijn trombosedienst
werkt met een digitaal logboek. Ik geef via een
speciaal programma op internet, mijn metingen en medicijndosering door in een persoonlijk en beveiligd digitaal logboek. Het summum
van vrijheid; zelfs in het buitenland toegankelijk. Bij calamiteiten, zoals bloedingen of sterk
afwijkende meetresultaten, is snel e-mailcontact of telefonisch overleg mogelijk. Dat geeft
een veilig gevoel. Ik kom nog maar tweemaal

per jaar bij de trombosedienst.’

Inzicht door zelfmeten
Veiligheid is vooral in de gezondheidszorg een
hot item. Volgens belangenorganisatie STIZAN
prima te combineren met eigen verantwoordelijkheid en vrijheid. Door zelfmeten en -doseren krijgen gebruikers van antistollingsmiddelen meer inzicht in het doel en de werking
van de medicijnen. ‘Je leert je lichaam beter
kennen’, aldus Vos. STIZAN hielp hem op weg.
‘Daar kreeg ik de informatie dat ik mij voor
zelfmeten bij mijn trombosedienst kon aanmelden. En dat de cursus, het zelfmeetapparaatje met alle toebehoren en de consulten bij
de trombosedienst, door de zorgverzekeraars
worden vergoed.’
STIZAN richt zich inmiddels op een innovatief
project binnen zorginstellingen, waar bevoegd
personeel het zelfmeten bij bewoners uitvoert.
Veilig en vriendelijk; het past in de dagindeling
van de instelling en bewoners hoeven niet te
wachten of de deur uit.

Over STIZAN
STIZAN, Stichting Zelfmanagement Antistollingspatiënten Nederland, is een belangenorganisatie voor en door gebruikers van antistollingsmiddelen. De stichting werd zeven jaar geleden
opgericht om de invoering van de zelfmeetapparatuur in Nederland te bespoedigen en te
promoten bij (potentiële) gebruikers en organisaties in de gezondheidszorg. Na de invoering
en vastgestelde vergoeding van zelfmeetapparatuur en toebehoren, was STIZAN betrokken bij
de opzet van het digitale logboek. STIZAN geeft voorlichting van gebruiker tot gebruiker, aan
zorgorganisaties en op informatiebijeenkomsten. Nieuwe ontwikkelingen van de antistollingsbehandeling en projecten zoals zelfmeten in zorginstellingen worden op de voet gevolgd.
STIZAN zet zich in voor een gelijkwaardig samenspel van patiënt/gebruiker en professional.

Informatie
Meer weten of donateur worden?
STIZAN, Stationsplein 6, 3818 LE Amersfoort
Tel. 0900-250 5 250 (€ 0,10/min.)
E-mail: info@stizan.nl
www.stizan.nl

(advertorial)

een veilig gevoel
SteL dat u een paceMaker of interne defibriLLator (icd) hebt die niet Goed
Meer functioneert. of u kriJGt LaSt van ritMeStoorniSSen. Wanneer Wordt dat
opGeMerkt? biJ uW voLGende controLebezoek aan het ziekenhuiS? dat kan beter.
Een pacemaker of ICD van BIOTRONIK heeft een Home
Monitoring functie die continu in de gaten houdt of alles
nog naar behoren werkt. Het enige dat daarvoor nodig is, is
een CardioMessenger die u van uw cardioloog mee krijgt.
Het Home Monitoring systeem van Biotronik werkt volledig automatisch via het GSM/GPRS netwerk en is voor de
patiënt enorm gebruiksvriendelijk.
De verzonden informatie kan gaan over opgetreden ritmestoornissen, therapieën die zijn afgegeven, de batterijstatus van de pacemaker of de ICD en de toestand van de
elektroden die zorgen voor de energieoverdracht van de
ICD/pacemaker naar het hart. Zo blijft uw pacemaker of
ICD zelfs op afstand nog ‘zichtbaar’ voor uw behandelend
cardioloog. Een zeker en veilig gevoel. Niet alleen thuis,
maar ook onderweg of op vakantie

dende ‘hulpmiddelen’ moet je 100 procent veiligheid
kunnen bieden. Home Monitoring biedt 24 uur per dag,
zeven dagen lang die zekerheid.” Als bijkomend voordeel
noemt Jordaens de tijdwinst voor de cardioloog en zijn
staf. “Normaal gesproken komt een patiënt eens in de zoveel tijd naar het ziekenhuis om te laten controleren of de
apparaten nog naar behoren werken. Dat is met Home
Monitoring verleden tijd.” Hij stelt dat het voor de meeste
patiënten een hele geruststelling is om te weten dat als er
iets ‘fout’ gaat, er ook direct actie ondernomen kan worden. Hij benadrukt ook dat Home Monitoring nooit alle
bezoeken aan de cardioloog zal kunnen vervangen. “Alleen als ik de patiënt voor me heb, kan ik zijn algehele
toestand beoordelen en eventuele ritmestoornissen beter
interpreteren.”

Goede ervarinGen

zekerheid

Cardioloog / electrofysioloog prof. dr.
L.J.L.M. Jordaens van het Erasmus
Medisch Centrum in Rotterdam
heeft meerdere jaren ervaring met
het Home Monitoring systeem van
Biotronik. “Het heeft grote pluspunten omdat technische defecten direct
gesignaleerd worden. Bij levensred-

Ook cardioloog / electrofysioloog
dr. M.c.e.f. Wijffels van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein is zeer
te spreken over het Home Monitoring
systeem. “We werken er nu zo’n twee
jaar mee, bijna al onze ICD patiënten
hebben een CardioMessenger. Bij patiënten monitoren we zowel de tech-

nische gegevens als het optreden van ritmestoornissen.
Soms zijn ritmestoornissen ongevaarlijk en bekend dan
ondernemen we geen actie, soms zijn ze nieuw of wel bedreigend en dan kunnen we direct maatregelen nemen.”
Bij het instellen van de CardioMessenger kan gekozen worden welke informatie doorgestuurd moet worden. “Wij nemen dat altijd bij aanvang vrij ruim, zekerheid voor alles”,
stelt Wijffels. Het ziekenhuis heeft er nog geen programma
voor opgesteld, maar Wijffels denkt dat op termijn Home
Monitoring zeker het aantal ziekenhuisbezoeken door patiënten kan verminderen.
home Monitoring heeft dus zeker toekomst: een toekomst
met minder noodzakelijke ziekenhuisbezoeken en meer zekerheid voor de patiënt.
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‘Soms heb je meer
risico op trombose’
■ Vraag: Trombose is een serieus maar vaak onzichtbaar probleem. Hoe herken je deze aandoening op tĳd?
■ Antwoord: Check of je tot een
risicogroep behoort, maar neem
sowieso signalen als chronische
kramp in je been serieus.
“Bij trombose denkt men vaak aan
een trombosebeen, maar het is een
verzamelnaam voor de verstopping
van een bloedvat door een bloedstolsel”, aldus Hugo ten Cate, internist vasculaire geneeskunde bij het
AZM in Maastricht. Zo’n stolsel kan
levensgevaarlijk zijn, benadrukt hij.
“Trombose treedt op in een slagader
waardoor een hersen- of hartinfarct
kan ontstaan.Als het stolsel een ader
verstopt, kan dat een trombosebeen
of longembolie tot gevolg hebben.”

Niet onschuldig

Trombose is een onzichtbaar gevaar.
Ten Cate: “Je ziet het niet gebeuren.
En de oorzaken zijn divers. Trombose in de beenaderen kan bijvoorbeeld
optreden na een operatie, maar ook
spontaan. Want kramp, pijn of zwelling in het been die maar niet overgaat, kan ook duiden op trombose.
Juist omdat het onschuldig lijkt, is
men er soms pas laat bij. Dat levert
groot risico op”, aldus de internist.
“Bij een trombosebeen heb je kans
op een longembolie. Stukken stolsel
kunnen in de longen terechtkomen.
Het gebeurt niet vaak, maar het kan
dodelijke gevolgen hebben.”

Jeuk

Minder ernstig, maar wel lastig is het
posttrombotisch syndroom. Na de
trombose houdt ongeveer 30 procent
nog jarenlang klachten: een zwaar ge

6
TIP

HUGO TEN CATE. “Je ziet het niet gebeuren. Juist omdat het onschuldig lijkt, is
men er soms pas laat bij.”

HENK ADRIAANSEN. “Thuis zelf meten is
veilig en makkelijk, in principe kan iedereen het.”

voel,kramp,jeuk.En alle ex-trombosepatiënten houden altijd een verhoogd
risico op herhaling. Waakzaamheid is
dus geboden, aldus Ten Cate, maar gelukkig is er ook wat aan te doen. “Er
zijn antistollende medicijnen voor het
bloed.Daarnaast is het ter voorkoming
van het posttrombotisch syndroom
belangrijk om elastische kousen te

dragen. Wij adviseren ongeveer twee
jaar.” Voor artsen is het zaak om ook
te kijken naar onderliggende ziekten,
stelt Ten Cate.“Bij een spontane trombose kan dat aan de orde zijn.”

Onder controle

Henk Adriaansen, medisch leider
Trombosedienst Apeldoorn-Zutphen,

FEITEN
Naast genetische factoren en
levensstijl zijn er ook andere
risicofactoren voor trombose:
■ Lang en regelmatig vliegen.
Dit risico is volgens internist Ten
Cate niet heel groot. “Er reizen
jaarlĳks miljoenen mensen die
geen last krĳgen van trombose.
Maar het langdurig stilzitten kan
bĳ mensen met een verhoogd risico wel klachten geven. Zorg voor
voldoende beweging en doe regelmatig oefeningen.”
■ Beroepen waarbij constant
wordt gezeten of gestaan. “Tip:

vaker bewegen. Ga regelmatig
even lopen of zitten, of beweeg
met de benen en voeten.”
■ Extreem lang met de benen
over elkaar zitten. “Benen zĳn er
niet op gemaakt om vier uur lang
onder een bureau over elkaar geslagen te zitten.”
■ Het doorgemaakt hebben van
een trombosebeen. “Je houdt
meer kans . De meeste patiënten
kunnen overigens na behandeling
weer alles doen, inclusief sporten.
Sommigen dienen echter de speciale kousen te blĳven dragen en
lang staan en zitten te vermĳden.”

WEES
WAAKZAAM

VRAAG & ANTWOORD
Wim
Eikelenboom
Trombosepatiënt

stelt dat ieder jaar ongeveer 2 op de
1000 mensen een trombosebeen krijgen. Naast deze groep patiënten behandelt de trombosedienst vooral
mensen die een grote kans hebben
om trombose te krijgen,de zogenaamde risicogroepen. “Bij de zestig trombosediensten in den lande staan zo’n
380.000 mensen onder controle. De
helft daarvan heeft last van boezemfibrilleren, het trillen van de linkerboezem van het hart waardoor er stolselvorming op kan treden. Als je niet
wordt behandeld, is het risico op een
herseninfarct 1 op 20, bij antistolling
is dat risico veel kleiner. Ook mensen
met een kunsthartklep worden behandeld, omdat het bloed makkelijk
stolt op de metalen - of kunststofklep.
Patiënten die langdurig in bed
moeten liggen,hebben vaak antistollingsmedicijnen nodig. En sommige mensen worden geboren met een
niet goed gereguleerde stolling, daar
is het verhoogde risico aangeboren.”
Al deze mensen gebruiken antistollingsmiddelen. De stollingswaarde
van hun bloed moet continue goed in
de gaten worden gehouden. “Bij een
te hoge stollingswaarde kunnen bloedingen ontstaan, bij een te lage waarde wordt het risico op trombose groter. Om de paar weken wordt bloed afgenomen om te zien of de antistolling
goed en veilig werkt. Dit is behoorlijk
belastend, zeker als je nog werkt of
vaak op vakantie bent.Voor deze mensen is het thuis zelf meten van de antistolling een prima mogelijkheid; 10
procent van de mensen bij de trombosedienst controleert zichzelf met een
apparaat. Dat is veilig en makkelijk, in
principe kan iedereen het.”
MARIAN VLEERLAAG

■ Waarom heeft u een
verhoogd risico?
“Ik heb last van boezemfibrilleren,
de boezems van mijn hart trekken
zo snel samen dat het bloed daarin bijna stilstaat. Hierdoor heb ik
meer kans op stolselvorming. Stolseltjes die loslaten kunnen leiden
tot een beroerte.”
■ Wat is de remedie?
“Ik moet levenslang antistollingsmiddelen slikken en zelf meten of
mijn stolllingswaarde goed is.”
■ Hoe meet u?
“Thuis met een apparaatje van de
trombosedienst. Ik prik een druppel bloed voor een teststrookje. De
gemeten stollingswaarde stuur ik
per computer door naar de trombosedienst. Zij controleren dit. Bij
een afwijking,die bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door koorts
of andere nieuwe medicijnen die
een bloedverdunnend effect hebben,neem ik zelf contact op met de
trombosedienst. Samen nemen we
daarna een beslissing.”
■ Is het meten moeilijk?
“Nee, het is simpel, iedereen kan
het leren. Voor jongeren, maar ook
voor een dame van 89 die ik ken, is
zelfmeten een uitkomst !“
■ Bevalt de methode?
“Ik ben laaiend enthousiast. Zelfmeten is een verlichting: niet naar
de trombosedienst, ik ben vrijer,
veel minder afhankelijk.Daarnaast
prik ik nu in mijn vinger. De trombosedienst prikte in mijn aderen;
een enorme vooruitgang.”

redactie@mediaplanet.com

ZELFMETEN,
ZELFS OP DE
HOOGSTE TOPPEN
“Bergbeklimmen is mijn grootste passie. Met de CoaguChek van Roche ben ik vrij om te gaan en staan waar
ik wil. Ook op de hoogste toppen kan ik vertrouwen op
de metingen van mijn CoaguChek.”

Roelof Ybema (54)

Zelfmeten met de CoaguChek is snel, betrouwbaar, gemakkelijk
en geeft u vrijheid, zelfverzekerdheid en onafhankelijkheid.
U meet uw INR-waarde in drie gemakkelijke stappen:
• een prikje in de vinger;
• een druppeltje bloed aanbrengen op de teststrip;
• al na 1 minuut geeft de CoaguChek uw INR-waarde.
Waar ter wereld u ook bent!

Roelof Ybema beklom in 2007 de hoogste berg van Zuid-Amerika. www.roelofybema.nl

Wilt u zien hoe eenvoudig zelfmeten is? Bekijk dan op
www.levenmettrombose.nl de filmpjes over zelfmeten.
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De mogelijkheden van
medicatie op een rij

advies
Elly HofmanDe Later
Heeft hypertensie

■■Vraag: Is het belangrijk een
hoge bloeddruk te behandelen?
■■Antwoord: Ja, hart- en vaatziekten zijn met kanker de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland.

Geen zout toevoegen
“In het eten dat je koopt zit al
genoeg zout. Het smaakt in
het begin misschien vreemd,maar
het went snel.En er zijn genoeg andere kruiden waarmee je je eten
naar wens op smaak kunt brengen.”

“Hoge bloeddruk is de belangrijkste risicofactor voor het krijgen van een beroerte en met een hoog cholesterol,roken en overgewicht ook een belangrijke risicofactor voor het krijgen van
een hartinfarct”,zegt Bert-Jan van den
Born,vasculair internist.“Een verhoogde bloeddruk goed ingesteld krijgen
lukt nog steeds niet.De helft van de patiënten met hoge bloeddruk wordt behandeld en daarvan bereikt de helft de
gewenste bloeddrukwaarde.”
Het belangrijkst zijn leefstijladviezen, zoals minder zout eten en meer
bewegen. Als dat onvoldoende helpt,
dient bloeddrukverlagende medicatie te worden toegevoegd. De mogelijkheden op medicatiegebied zijn:
remmers van het renine-angiotensine systeem (RAS), bètablokkers, calciumblokkers en plaspillen. “Die zijn
het best onderzocht en alle ongeveer
even goed. Ze verlagen de bloeddruk
en voorkomen hart- en vaatziekten.”

Kies voor mager
“Mager vlees,magere melk: ik
weet niet beter en vind halfvolle melk niet eens lekker meer!”

Kijk uit met alcohol
“Sowieso een goed advies,
maar zeker als je een hoge
bloeddruk hebt. Ik drink zeker niet
iedere dag en als ik al drink, zijn
dat niet meer dan twee glazen.”

Zondigen mag
“Zelf ben ik gek op drop, maar
zelfs in zoete drop zit zout.
Toch sta ik mezelf af en toe een
dropje toe. De verleiding is groot
om meer te nemen. Maar mijn
moeder had ook een hoge bloeddruk en die kreeg uiteindelijk een
hersenbloeding. Dus ik weet waarvoor ik het laat.”

RAS-remmers

Dat is een groep medicijnen met een
bloeddrukverlagende en hartfunctieverbeterende werking. Hieronder
vallen ACE-remmers, angiotensineII-blokkers en renineremmers. Ze
verlagen de bloeddruk en verbeteren
de pompwerking van het hart. “De
meest voorkomende bijwerking van
ACE-remmers is een prikkelhoest.
Eén op de tien patiënten krijgt daar
last van.” Renine staat aan het begin
van een systeem dat de bloeddruk regelt. De renineremmers pakken hoge bloeddruk bij de bron aan en ge-

Beweeg!
“Iets dat ik zelf eigenlijk wat
meer zou moeten doen. Ik
loop veel maar ik sport niet.”

Vinger aan de pols
“Iets dat ik zelf eigenlijk wat
meer zou moeten doen. Ik
loop veel maar ik sport niet.”

nen ook glucoseverhoging geven, zeker in combinatie met plaspillen.”

Calciumremmers

Bloeddruk. Vasculair internist Bert-Jan van den Born vindt het een zege dat er veel
medicatie beschikbaar is die effectief de bloeddruk kan verlagen, met de mogelijkheid
foto: purebudget
van medicijnsoort te wisselen als er bijwerkingen optreden.

ven,net als angiotensine-II-blokkers,
minder bijwerkingen.

Bètablokkers

Er zijn verschillende bètablokkers.
Naast het verlagen van de bloeddruk
verminderen ze de werklast van het
hart en kunnen door het verlagen
van de hartslag bepaalde hartritme-

stoornissen voorkomen. “Het verlagen van de hartslag geeft ook bijwerkingen. Dit beïnvloedt de inspanningstolerantie en kan nadelig zijn
voor bijvoorbeeld topsporters. Ook
kun je last krijgen van koude handen
en voeten. Bij de nieuwe, vaatverwijdende bètablokkers treedt deze bijwerking niet op. Bètablokkers kun-

feiten

Combinaties
Dertig procent van de hypertensiepatiënten heeft één middel,
nodig om de bloeddruk goed te kunnen verlagen, zestig tot zeventig procent meerdere middelen. Een lage dosering en snelle combinatie van verschillende soorten bloeddrukverlagers is beter dan een hoge dosering geven.De laatste jaren is meer inzicht in
combinaties gekomen. Combinaties
zijn vaak ook in één pil verkrijgbaar.

1

Papoea-Nieuw-Guinea

3

In het Amazonegebied en Papoea-Nieuw-Guinea wordt wei-

nig zout gegeten: daar kennen ze
geen hoge bloeddruk.

Leeftijd
Bloeddruk meten zou iedereen
moeten doen. De bloeddruk
stijgt met de leeftijd en kan ongemerkt schade aan hersenen, hartspier en nieren toebrengen.

3

Sterfte
Van de sterfte aan hart- en vaatziekten gaat het in een derde
van de gevallen om een hartinfarct
en in een kwart van de gevallen om
een beroerte.

3

Dat zijn directe vaatverwijders.
“Door het vaatverwijdende effect kan
vochtophoping (oedeem) optreden,
vooral op plaatsen waar de zwaartekracht het grootst is, namelijk de enkels. Eén op de tien patiënten krijgt
dit. Ook kan in het begin hoofdpijn
ontstaan, maar die verdwijnt meestal binnen enkele dagen. Een extra
voordeel in tegenstelling tot de bètablokkers is dat het kan helpen bij
koude handen en voeten.”

Plaspillen

Diuretica zijn vochtafdrijvend en bevorderen de afscheiding van water en
zout in de urine. “Ze kunnen leiden
tot impotentie en glucoseverhoging.
De combinatie met bètablokkers is
niet geschikt voor mensen met aanleg voor diabetes. Ook kan verstoring
van de elektrolytenbalans plaatsvinden,doordat bepaalde nuttige zouten
via de urine het lichaam verlaten.”
Het is belangrijk goed te kijken
welke methode je kiest.Alle genoemde medicatie wordt volledig vergoed.
Nog in onderzoek is de invloed van
bepaalde voedingsmiddelen op hypertensie, zoals chocola. “Met een gerichter voedingsadvies en een verminderde zoutconsumptie de bloeddruk van de hele populatie naar
beneden krijgen,zou fantastisch zijn,
maar is utopisch. Het is daarom een
zege dat veel medicatie beschikbaar
is die effectief de bloeddruk kan verlagen, met de mogelijkheid van medicijnsoort te wisselen als er bijwerkingen optreden.”
annemiek de waard
redactie@mediaplanet.com

Caring and Curing
www.novartis.nl
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Bloedstolling is de beste pleister die er is. Maar één stolseltje te veel op de verkeerde plaats kan zeer nare gevolgen hebben. De standaardbehandeling voor
trombose wordt op zo’n 20.000 Nederlanders per jaar met succes
toegepast. Er is echter een nieuwe methode in de maak.

WACHTLIJSTEN

Beperk de schade van trombose

‘B

ij een acute trombose krijg je direct injecties
met het antistollingsmiddel Heparine”, aldus
vaatchirurg Cees
Wittens. “Dat zorgt ervoor dat het
stolsel in de ader niet verder ‘groeit’.
Tegelijk wordt gestart met het geven
van bloedverdunners in tabletvorm.
Als deze goed zijn ingesteld, kan men
stoppen met de Heparine.” Maar er is
meer nodig,volgens de chirurg. “Zo’n
stolsel of trombus zorgt voor acute
afvoerproblemen van het bloed uit
bijvoorbeeld het been. Als de hoofdader - de rijksweg - is afgesloten gaat
het verkeer via de landwegen verder.
Je krijgt bloedopstopping in de kleinere aderen en er ontstaan vochtophopingen: oedeem. Daarom worden
er zwachtels aangebracht.”

Aanhoudende pijn

Na een paar dagen worden de zwachtels vervangen door steunkousen die
minimaal één tot twee jaar gedragen
dienen te worden. Soms langer maar
dat verschilt per persoon. “Het is bewezen dat dit de kans op het post-

trombotisch syndroom - aanhoudende pijn, kramp en jeuk - met 50
procent verlaagt. De compressiekousen beperken de hoeveelheid vocht
en bloed en verminderen de kans op
schade op de lange termijn.” De gevreesde ‘open benen’ komen hierdoor
- en door de snellere diagnose - vrijwel niet meer voor. Het imago van de
kousen is slecht, weet Wittens, maar
het gaat niet meer om de stijve harde kousen van vroeger. “Integendeel,
ze zijn amper te onderscheiden van
panty’s. Het zijn mooie, dunne high
tech kousen,dus dat kan het bezwaar
niet zijn. Bovendien hoef je ze alleen
overdag te dragen, niet ’s nachts.”

STEUNKOUSEN

Therapietrouw is dus belangrijk.”

“Ze zĳn amper te
onderscheiden
van panty’s Het
zĳn mooie, dunne
high tech kousen,
dus dat kan het
bezwaar niet zĳn.”

Voorkomen

Kans op terugkeer

De medicijnen en de kousen zijn noodzakelijk om herhaling van de trombose te voorkomen, aldus Wittens. “Als
men eenmaal trombose heeft gehad,
dan is de kans op terugkeer 30 procent.
Het posttrombotisch syndroom treft
ongeveer de helft van de patiënten.
En één tot twee procent van de mensen met een trombosebeen wordt alsnog getroffen door een longembolie:
het stolstel schiet los en belandt in de
longen, met mogelijk dodelijk gevolg.

Cees Wittens
Vaatchirurg

In principe moet het lichaam na de
antistollingsmedicatie het stolsel zelf
‘wegwerken’. “Dat gebeurt, maar niet
altijd”, aldus de vaatchirurg. Vandaar
dat op het terrein van de veneuze chirurgie gezocht wordt naar nieuwe methoden om het stolsel te verwijderen.
De betrokken afdelingen in de academische ziekenhuizen in Aken en
Maastricht verenigden zich in het
‘International Venous Centre’ en testen nieuwe methoden voor patiënten met diepe veneuze trombose. Medicatie, toegediend rechtstreeks in de
trombus, moet het stolsel oplossen.
Over twee jaar worden de resultaten
gepresenteerd.
Voorlopig wordt nog de traditionele methode gehanteerd. Voorkomen
is echter nog altijd het beste, benadrukt de chirurg, hoewel niet altijd
mogelijk. “Maar een gezonde levensstijl is belangrijk en beweging essentieel. Draag bij een lange vlieg-, auto-,
of treinreis eventueel al steunkousen
tot de knie. Dat verkleint de kans op
het ontwikkelen van een trombosebeen; een prima preventie.”

■ “Als patiënt heb je vaak
te maken met wachtlijsten
bij behandelende instanties.
Wachtlijsten ontstaan veelal door
een gebrek aan efficiëntie. Na een
paar weken wordt de patiënt gezien door de cardioloog, in de maanden daarna volgen verschillende onderzoeken en weer later de
diagnose en een behandelplan.
■ Nu is echter een ontwikkeling
gaande waarbij de patiënt centraal
staat, zodat hij veel sneller wordt
geholpen. In een enkel geval wordt
zelfs de bezetting continu afgestemd op de behoefte, zodat de patiënt die vandaag belt de volgende
dag terecht kan. Door alle onderzoeken achter elkaar te plannen,
kan in anderhalf uur al een diagnose worden gesteld en een behandelplan worden opgesteld.Zo zit hij niet
langer in onzekerheid dan nodig.
■ Patiënten, maar ook verwijzers zijn zeer tevreden met deze nieuwe procesmatige manier
van werken, waarbij bovendien
meer mensen kunnen worden
behandeld voor het zelfde geld.”
■ Wachttijden verschillen erg tussen diverse ziekenhuizen en klinieken; Ga dus op onderzoek uit”

Als het aan u lag...

Uw benen zijn goud waard
Uw benen zijn medi waard
Zware en vermoeide benen? De eerste spataders… Vaatproblemen worden vaak laat herkend maar
komen veel voor: bijvoorbeeld door erfelijke aanleg, bij zwangerschap of bij zittende en staande
beroepen. Vaatproblemen kunnen leiden tot spataders en ernstige complicaties zoals trombose.

Meer mensen kiezen voor mediven® kousen

Dan leefde u nog lang en gelukkig, ook als lichamelijke ongemakken
roet in het eten gooien. Met de producten van Varitex leeft u zo
zorgeloos, comfortabel en zelfstandig mogelijk.
Varitex is al 60 jaar vooraanstaand producent van therapeutische
elastische kousen, en leverancier van toonaangevende producten
op het gebied van compressietherapie:

De productlijn bestaat uit een breed aanbod van therapeutische elastische kousen. De kousen
zijn gebruiksvriendelijk en voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Bovendien heeft u de keuze
uit diverse modieuze kleuren en kunnen de kousen gewoon in de wasmachine en de droger. Het is
daarom logisch dat zoveel mensen kiezen voor de kousen van medi.

Ga naar www.medi.nl
U wenst meer informatie over vaatproblemen en de therapeutische elastische kousen van medi.
Bezoek dan de website www.medi.nl. U vindt op deze site zowel achtergrondinformatie als
informatie over de diverse producten en mogelijkheden. U kunt vanaf deze site diverse informatiefolders bestellen.

Lympha® Press Mechanische pneumatische compressie
CircAid® medische producten Niet-elastische verstelbare compressiebandages
Eureka® Hulpmiddel bij het aan- en uittrekken van therapeutische elastische kousen
www.varitex.nl
medi adv 130x195 mei 09 fc.indd 1
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EAT NATURAL :
ZO LEKKER KAN VERANTWOORD ZIJN…..
De repen van Eat Natural kunnen worden gezien als het enige echte gezonde alternatief
voor de traditionele candybars. Eat Natural
repen bestaan uit natuurlijke ingrediënten,
bevatten geen conserveringsmiddelen, kleuren/of smaakstoffen en zijn glutenvrij. Eat
Natural repen zitten tjokvol met hele stukken
noot en gedroogd fruit en dat proef je! Niet
alleen zijn de repen door hun samenstelling
goed voor je lijf, wat is gebleken uit een test
in opdracht van de consumentenbond, ze zijn
vooral ook heel erg lekker!
Tevens wordt er bij Eat natural rekening gehouden met de boeren die de ingrediënten
verbouwen, zodat de repen worden aanbevolen door de lobbyorganisatie Fairfood. Eat
Natural geeft ook langdurige energie waardoor
het ook nog eens een perfecte reep is om te
gebruiken bij het sporten. Eat Natural is
verkrijgbaar in meerdere smaken als single reep
of in een 3-pack en is o.a. te koop bij supermarkten, drogisten, benzinestations, natuurwinkels en sportscholen.
Voor meer informatie: www.eat-natural.nl

LeonTIEN
Redenen…
Fairfood
Glutenvrij
Ongezwaveld
Natuurlijke ingrediënten
Duurzame energie
Geen kunstmatige kleurstoffen
Geen kunstmatige smaakstoffen
Geen conserveringsmiddelen
Vegetarisch verantwoord

En…natuurlijk…
LEKKER
www.eat-natural.nl

