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1. Wat is cholesterol?

Cholesterol is een vetachtige stof die ons lichaam nodig
heeft al bouwstof. Het lichaam maakt cholesterol
voornamelijk zelf aan via de lever. 

Waarvoor gebruikt ons lichaam cholesterol?
Zoals al eerder genoemd gebruikt ons lichaam cholesterol
als bouwsteen voor bepaalde stoffen in ons lichaam. Zo
wordt cholesterol gebruikt als bouwstof van cellen en
hormonen, maar ook voor bijvoorbeeld het aan maken van
gal. 

Soorten cholesterol 
In principe zijn er niet verschillende soorten cholesterol,
maar vormen verschillende stofjes samen de hoeveelheid
cholesterol in ons lichaam.
HDL: HDL wordt vaak genoemd als het goede cholesterol. 
Dit komt omdat de HDL deeltjes het rondzwervende 
cholesterol in ons lichaam als het ware vangt en dit
terug brengt naar de lever waar het vervolgens wordt
afgebroken.
LDL: LDL wordt vaak genoemd als het slechte cholesterol.
De LDL deeltjes vervoeren cholesterol via het bloed naar 
andere plaatsen in het lichaam waar het nodig is.

Afbeelding 1: de weg van cholesterol in het lichaam

Cholesterol en hart en vaatziekten
Vaak wordt er verteld dat een hoog cholesterol zorgt 
voor het krijgen van hart en vaatziekten. Dit is maar 

deels waar. Als we spreken over cholesterol bedoelen we 
allerlei stofjes samen. Zoals bekend is niet elk stofje even 
slecht voor ons lichaam. Het LDL cholesterol kan als het 
te veel in ons lichaam is, zorgen voor een plaque aan de 
binnenkant van onze vaten. Als deze plaque te groot wordt 
kan dit problemen geven. Het ziektebeeld dat hierbij past 
is atherosclerose, ook wel aderverkalking genoemd. Ook 
draagt een te hoog LDL gehalte bij aan het krijgen van 
andere hart en vaatziekten. Echter, het HDL gehalte in het 
bloed mag niet te laag worden, aangezien HDL ervoor zorgt 
dat het cholesterol afgevoerd kan worden. 

Afbeelding 2: het ontstaan van atherosclerose

2. Hoe cholesterol verlagen?

Een hoog cholesterolgehalte verhoogt je kans op hart-
en vaatziekten. Hoe lager je cholesterol, hoe beter.
Wanneer iemand een te hoog cholesterolgehalte in zijn
bloed heeft, noemen we dit een hypercholesterolemie
Je kunt er op verschillende manieren voor zorgen dat
het cholesterol in het bloed daalt. Je kunt dit aan de ene
kant doen door middel van niet-medicamenteuze
maatregelen en aan de andere kant zijn er ook
medicamenteuze maatregelen.

Niet-medicamenteuze maatregelen
Wanneer iemand een hoog cholesterol heeft, kun je
meer doen dan alleen medicatie opstarten. Niet
medicamenteus heb je verschillende opties:
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Stoppen met roken
Roken zorgt ervoor dat de verhouding LDL- en HDL-
cholesterol in het bloed ongunstig wordt. Dit komt doordat 
roken de hoeveelheid HDL-cholesterol in het bloed kan 
verlagen. Daarnaast kan door roken ook de vorm en functie 
van het HDL-cholesterol veranderen. Wanneer iemand 
met een hoog cholesterol dus stopt met roken, kan dit 
gunstige effecten hebben.

Beweging
Het is wetenschappelijk bewezen dat beweging een 
gunstig effect heeft op het cholesterolgehalte in het bloed. 
Beweging zorgt ervoor dat de productie van enzymen 
die LDL-cholesterol vanuit de bloedvaten naar de lever 
transporteren omhoog gaat. Vanuit de lever wordt de 
cholesterol omgezet in gal en vervolgens uitgescheiden 
in de darmen. Wanneer iemand dus genoeg beweegt/
sport, kan dit helpen met het verlagen van het 
cholesterolgehalte in het bloed.

Gezonde voeding
Door ongezonde voeding te eten gaat het 
cholesterolgehalte in het bloed omhoog. Voorbeelden van 
ongezonde voeding zijn weinig groente en fruit, weinig 
volkorenproducten, veel suiker en veel verzadigd vet in het 
dieet. Suiker en verzadigd vet zorgen voor een verhoging 
van het LDL-cholesterol en een verlaging van het HDL-
cholesterol. Voorbeelden van producten waar veel 
verzadigd vet in zit zijn roomboter, volle melkproducten 
en chocolade. Vezels kunnen juist het LDL-cholesterol 
verlagen. Daarom is het belangrijk genoeg fruit en 
volkorenproducten te eten.

Medicamenteuze maatregelen
Naast leefstijlaanpassingen kan er ook medicatie gestart 
worden wanneer er sprake is van hypercholesterolemie. 
De medicatiegroep die hiervoor gebruikt wordt noemt 
men statines. Statines zijn de meest efficiënte
medicatiegroep die we op dit moment hebben om het 
LDL-cholesterol te verlagen. Statines zijn remmers van 
HMG-CoA reductase. Dit is het enzym dat de 
cholesterolsynthese in de lever katalyseert. Door dit enzym 
te blokkeren verlagen statines de vorming van cholesterol 
in de lever. Dit zorgt voor twee belangrijke effecten:

1. Hogere expressie van LDL-receptoren door hepatocyten 
en daardoor verhoogde verwijdering van LDL-cholesterol 
uit de bloedsomloop.

2. Vermindering van de synthese en secretie van 
lipoproteïnen uit de lever.

Het netto-effect van statinetherapie is een verlaging van 
de plasmacholesterolconcentraties met 25-45% en de 
triglyceriden met 10-30%.

Afbeelding 3: werkingsmechanisme statines

3. Verhoogde bloeddruk op oudere leeftijd

De bloeddruk is de kracht die wordt uitgeoefend door het
bloed op elk gebied van de vaatwand in een bloedvat. De
bloeddruk wordt uitgedrukt in millimeter kwik (mmHg).
Het verschil in bloeddruk binnen ons vasculair systeem,
ofwel de bloedsomloop, zorgt voor een sturende kracht
die ervoor zorgt dat het bloed door ons lichaam wordt
gepompt. Het bloed stroomt altijd vanuit een gebied met
een hoge druk naar een gebied met een lage druk.  
De bloeddruk bestaat uit de bovendruk en de onderdruk,
respectievelijk ook wel de systolische druk en de
diastolische druk genoemd. De systolische druk is de druk
die uitgeoefend wordt door het bloed op de vaatwanden
tijdens het samentrekken van de kamers van het hart en
is gemiddeld 120 mmHg bij gezonde volwassenen. De
diastolische druk is de druk die uitgeoefend wordt door
het bloed op de vaatwanden tijdens het samentrekken
van de boezems van het hart en is gemiddeld 70 tot 80
mmHg.
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Een hoge bloeddruk, ook wel hypertensie, wordt 
gedefinieerd als een bloeddruk van 140/90 mmHg of 
hoger. Een hoge bloeddruk geeft een hoger risico op 
ziekten zoals een hartinfarct of beroerte. Er zijn veel 
verschillende oorzaken voor een hoge bloeddruk. Op 
oudere leeftijd is de bekendste oorzaak van een hoge
bloeddruk veranderingen in de structuur en functie van de
kleine en grote bloedvaten in het lichaam. Een belangrijke
verandering in de bloedvaten is het proces van
atherosclerose, ook wel bekend als slagaderverkalking. Bij 
atherosclerose vormen zich kleine verdikkingen in de holte
van een slagader, waardoor de diameter van dit bloedvat 
steeds nauwer wordt en de vaatwanden dikker en stijver
worden. De verdikkingen bij slagaderverkalking, ook wel 
plaques genoemd, bestaan uit ophopingen van cholesterol 
en ontstekingscellen. In de volksmond wordt in plaats van
slagaderverkalking meestal aderverkalking gezegd, wat
niet juist is.Het proces van slagaderverkalking begint met
een verdikkingen in de slagaders en ophopingen van vet.
In een later stadium kunnen deze ophopingen ook calcium,
ofwel kalk, opnemen waardoor de vaatwand zal verharden.

Afbeelding 4: het proces van atherosclerose 
(slagaderverkalking)

Een groot aantal risicofactoren bepalen het ontstaan en de
voortgang van de ontwikkeling van slagaderverkalking
Risicofactoren zijn naast een toenemende leeftijd ook het

mannelijk geslacht, slagaderverkalking in de familie, 
hoge cholesterolwaarden in het bloed, roken, een gebrek 
aan lichaamsbeweging, suikerziekte (diabetes mellitus), 
obesitas, stress en inname van onverzadigde vetten.
Hoewel het verouderingsproces op zichzelf dus al leidt tot 
veranderingen in de vaatwanden, zijn veel onderzoekers 
van mening dat niet het stijgen van de leeftijd, maar 
onze leefstijl de belangrijkste oorzaak is van een
hoge bloeddruk. Het risico op een hoge bloeddruk 
kan verlaagd worden door minder dierlijke vetten, 
cholesterol en zouten te consumeren. 

4. Verhoogde bloeddruk en nierschade

Gevolgen van hypertensie op het hart
Een verhoogde bloeddruk kan verschillende effecten op
het hart hebben. Een van de gevolgen is dat het hart
krachtiger zal moeten samentrekken om het bloed kunnen
rond te pompen. Dit betekent dat het hart harder moet
werken om het bloed de aorta in te krijgen. Om hiervoor 
te compenseren groeit het spierweefsel van het hart
(myocardium). In het begin van de hypertensie is dit een
goed mechanisme. Het zal ervoor zorgen dat het hart 
toch steeds de verhoogde weerstand in de aorta kan
overwinnen. Op lange termijn wordt de hartspier echter 
te dik (zie figuur 1) waardoor het volume van bloed in de 
linker kamer zal afnemen. Bloed stroomt nu moeilijk naar
de linker kant van het hart waardoor er per hartslag ook 
minder bloed het lichaam in wordt gepompt.  

Afbeelding 5: verdikking van het myocardium 
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Naast het verdikken van de hartspier, gaan de bloedvaten 
die de hartspier voeden (de coronaire bloedvaten) minder 
goed functioneren als gevolg van de verhoogde bloeddruk. 
Als gevolg van de verhoogde bloeddruk treedt er schade 
van deze coronaire vaten op. Vervolgens zal dit bijdragen 
aan de vorming van atherosclerose van de coronaire 
bloedvaten. Tegelijkertijd is de hartspier dikker geworden 
en moet er dus eigenlijk meer bloed naar de hartspier 
stromen. Dit gaat niet doordat de coronaire vaten 
vernauwd zijn. Hierdoor kan er minder zuurstof bij de 
hartspier komen. Zo kunnen er zelfs stukjes hart afsterven 
omdat ze niet goed gevoed worden: een hartinfarct.  

Gevolgen van hypertensie op de bloedvaten
Naast de versnelde atherosclerose in de coronaire 
bloedvaten, is er ook versnelde atherosclerose in andere 
bloedvaten. Dit komt doordat de verhoogde bloeddruk 
zorgt voor schade aan de cellen aan de binnenkant van 
het bloedvat (de endotheel cellen). Een voorbeeld hiervan 
kan zijn, een verminderde doorbloeding van de benen. 
Deze kunnen koud aan gaan voelen en er kunnen 
etalagebenen ontstaan. Dit is wanneer iemand telkens 
maar een paar meter kan lopen en dan even stil moet 
staan alsof iemand bij elke etalage even naar binnen 
wil kijken. Dit komt doordat er verzuring optreed in de
beenspieren omdat deze niet genoeg zuurstof en 
voedingstoffen ontvangen door een verminderde 
bloeddoorstroming.

Verminderde doorbloeding kan ook ontstaan naar de 
hersenen. In ernstige gevallen kunnen hierdoor stukjes 
hersenen afsterven omdat deze niet genoeg zuurstof en 
voedingsstoffen ontvangen. Je spreekt dan over een 
herseninfarct. De atherosclerose kan ook in kleine 
bloedvaatjes naar de hersenen ontstaan. Zo kan vasculaire 
dementie ontwikkelen. 

Naast de versnelde atherosclerose kunnen de bloedvaten 
ook gaan oprekken door de verhoogde bloeddruk. Hierdoor 
kan een zogenaamd aneurysma ontstaan, zoals in figuur 2. 
Een aneurysma is gevaarlijk omdat dit kapot kan gaan 
waarbij er een zeer ernstige bloeding kan ontstaan.

Afbeelding 6: een aneurysma

Gevolgen van hypertensie op de nieren
De nieren filteren de afvalstoffen van het lichaam uit het 
bloed zodat deze via de urine kunnen worden afgevoerd. 
Hiervoor heeft de nier heel veel nefronen, dit zijn de 
filtersystemen van de nieren. Naar elk nefron loopt een 
klein bloedvat. Dit zorgt voor de aanvoer van het bloed dat 
gefilterd moet worden. Het nu gefilterde bloed loopt door, 
door het bloedvat om vervolgens de rest van het nefron te 
voorzien van voedingsstoffen en zuurstof. 

Afbeelding 7: doorbloeding van een nefron
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De versnelde atherosclerose zoals dat bij een verhoogde 
bloeddruk optreed, gebeurt ook in de kleine bloedvaatjes 
van het nefron. Dit kan er voor zorgen dat er minder bloed 
naar het nefron stroomt. Hierdoor ontvangen de cellen van 
het nefron niet genoeg voedingsstoffen en zuurstof en 
kunnen ze minder goed functioneren of zelfs afsterven. Op 
termijn kan dit bij een grote hoeveelheid nefronen 
ontstaan waardoor de nieren hun functie kunnen verliezen. 
Men spreekt dan van renaal falen. Verder zijn de nieren 
namelijk ook belangrijk voor het reguleren van de 
bloeddruk. Zo hebben de nieren verschillende manieren om 
de bloeddruk te verlagen wanneer deze te hoog wordt. Bij 
renaal falen zijn de nieren niet meer goed instaat om de 
bloeddruk te reguleren waardoor de bloeddruk blijft stijgen 
wat weer zorgt voor meer schade aan de nieren. Zo kom je 
terecht een in vicieuze cirkel. 

5. Behandeling voor verhoogde bloeddruk

Hypertensie
We spreken van een verhoogde bloeddruk, ook wel 
hypertensie, wanneer de bovendruk boven de 140 is en/of 
de onderdruk boven de 90. Zoals in het vorige hoofdstuk 
besproken, heeft een continue hoge bloeddruk op lange 
termijn veel gevolgen. Ondanks dat iemand vaak geen 
klachten heeft van zijn/haar hypertensie, is het dus 
wel belangrijk om de hypertensie te behandelen. De 
behandeling kan zowel medicamenteus als niet 
medicamenteus.

Niet-medicamenteuze behandeling
De niet medicamenteuze behandeling van hypertensie 
bestaat uit het veranderen van de leefstijl. Een belangrijk 
onderdeel hierin is een zoutarm dieet. Het advies 
is om maximaal 6 gram keukenzout per dag te 
consumeren. Daarnaast speelt gewichtsvermindering en 
lichamelijke inspanning een grote rol in het verlagen van
de bloeddruk. De grootte van het effect van deze 
aanpassingen op de bloeddruk staat weergegeven in 
tabel 1. Ten slotte, stoppen met roken en het beperken 
van de hoeveelheid alcohol hebben ook een bloeddruk 
verlagend effect.

Tabel 1: het effect van leefstijlverandering op de bloeddruk

Medicamenteuze behandeling
Wanneer leefstijlverandering onvoldoende effect heeft, 
of wanneer de bloeddruk sterk verhoogd is (>160 
systolisch, en/of >100 diastolisch), wordt er gestart met 
bloeddruk verlagende medicatie (= antihypertensiva). De 
antihypertensiva zijn op te delen in 4 grote groepen, die 
vaak ook met elkaar gecombineerd worden. Het effect van 
de behandeling is sterk afhankelijk van het individu, en het 
afstellen van de bloeddruk is daarom ook een kwestie van 
proberen en aanpassen.

De werking van de 4 groepen antihypertensiva kan beter 
worden uitgelegd, wanneer je begrijpt hoe hypertensie 
tot stand komt. Hypertensie is een samenspel tussen 
het hart, de bloedvaten en de nieren. Wanneer het hart 
heel hard moet werken, en heel vaak per minuut 
pompt, wordt de bloeddruk hoger. De eerste groep 
antihypertensiva, de bètablokkers, zorgen ervoor dat het 
hart minder snel pompt, en minder volume bloed per 
minuut rond pompt. De tweede groep antihypertensiva 
verlagen het bloedvolume, dus de hoeveelheid bloed in 
ons vaatsysteem. Het bloedvolume kan worden verlaagd 
met een plastablet, ook wel diuretica genoemd, die ervoor 
zorgen dat je nieren meer urine produceren. De derde 
groep antihypertensiva verlagen de bloeddruk door de 
spanning van de spiertjes in de bloedvaten te verlagen.
Door deze spanning te verlagen, wordt het bloedvat 
wijder, ook wel vasodilatatie genoemd en de druk op 
het vat dus minder. Medicatie die de spanning in de 
bloedvaten verlagen, zijn de calciumantagonisten. Ten 
slotte heb je nog een vierde groep medicatie die zowel op 
de nier, als op de vaten werken, de zogenoemde ACE-
remmers en angiotensine-receptor-blokkers (ARB's). 
Deze twee medicijnen werken ongeveer hetzelfde en 
verminderen de hoeveelheid/activiteit van angiotensine II.  
Angiotensine II is een bloeddruk verhogend hormoon. 
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Afbeelding 1 geeft een overzicht van de drie eerstgenoemde 
groepen antihypertensiva en hun werking in het menselijk 
lichaam. Antihypertensiva gebruiken mensen vaak voor het 
hele leven, het is van belang om het stoppen van deze 
medicatie altijd goed te overleggen met een arts.

Afbeelding 8: de werking van de drie veelgebruikte groepen 
van antihypertensiva

6. Het metabool syndroom

De definitie
Het metabool syndroom is een cluster van verschillende 
risicofactoren voor hart- en vaatziekten, suikerziekte en 
nierziekten. Deze groepering van risicofactoren werd al 
in 1988 voor het eerst beschreven. Door de jaren heen, 
zijn er verschillende definities hiervoor opgesteld 
door verschillende organisaties. De World Health 
Organisation (WHO) stelde in 1998 een officiële definitie 
met criteria op, deze werden in ’99 herschreven en in 
2001 werd er door het National Cholesterol Education 
Program (NCEP, in de verenigde staten) een nieuwe 
combinatie van criteria uitgebracht. Deze worden 
hedendaags het meeste in de praktijk toegepast. Volgens 
de NCEP criteria moeten er minimaal 3 of meer van 
onderstaande kenmerken aanwezig zijn;
1.  Hyperglykemie, oftewel een te hoge bloedsuikerspiegel. 

Het geldt hierbij ook dat iemand bekend is met 
suikerziekte type 2 (diabetes) en hier voor behandeld 
wordt. Het suikergehalte in het bloed wordt gemeten 
wanneer iemand nuchter is en dus 8-12 uur van te 

 voren niks meer gegeten heeft. Het mag dan niet hoger 
zijn dan 6,1 mmol/L.

2. Een te hoge bloeddruk (hypertensie). Hieronder vallen 
ook personen die al behandeld worden voor hoge 
bloeddruk. Een bloeddruk met een bovendruk hoger dan 
130 mmHg of een onderdruk boen de 85 mmHg, wordt 
als te hoog gezien.

3. Een vergrote buikomtrek. Dit wordt geassocieerd met 
meer vet rondom de buik, wat we ook wel kennen als 
een appelvormig lichaam. Bij vrouwen spreken we 
hiervan bij een buikomtrek groter dan 88 centimeter, 
bij een man vanaf 102 centimeter. Vet rond de buik 
is namelijk een grotere risicofactor voor hart- en 
vaatziekten, dan vet op andere gebieden van het 
lichaam.

4. Afwijkende vetgehaltes in het bloed (dyslipidemie). Dit 
bestaat uit een te hoog gehalte van triglyceriden (>1,7), 
een bepaalde vorm van vetten in het bloed, wat vaak 
ook samen gaat met een te hoog LDL-cholesterol (het 
‘slechte’ cholesterol). 

5. Hierbij is het HDL-cholesterol (het ‘goede’ cholesterol), 
vaak juist verlaagd (<1,0 bij mannen en <1,3 bij vrouwen) 
terwijl deze vorm van cholesterol een beschermende rol 
heeft voor hart- en vaatziekten. 

Afbeelding 9: kenmerken van het metabool syndroom

Bij de herziene criteria vanuit de WHO wordt er uitgegaan 
van de aanwezigheid van insulineresistentie of een te 
hoog insulinegehalte (hyperinsulinemie), samen met 
minimaal 2 andere kenmerken zoals: een te hoge 
bloeddruk, een te hoog nuchter suikergehalte en een te 
hoog triglyceridengehalte of te laag HDL-cholesterol of te
grote buikomtrek.

De behandeling
Als behandeling is het vooral belangrijk om de 
verschillende risicofactoren en het overgewicht aan te 
pakken, om andere ziekten te voorkomen.
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Dit kan je vooral doen door het creëren van een gezonde 
leefstijl. Dit betekent het aanpassen van je dieet, gericht 
op het verliezen van gewicht: het eten van groenten en 
fruit, vezelrijke producten, vis, minder suiker en zout, 
geen/weinig alcohol en opletten met de hoeveelheid 
koolhydraten, calorieën en vetten. Daarnaast is het 
belangrijk om minstens 30 minuten per dag aan fysieke 
inspanning van matige intensiteit (zoals snelwandelen) te 
doen en te stoppen met roken. Zoals eerder benoemd 
kunnen enkele losse symptomen ook met medicijnen 
behandeld worden, zoals een te hoge bloeddruk, een te 
hoge bloedsuikerspiegel en de verstoorde vetbalans (zie 
vorige hoofdstukken).
Als dit allemaal niet voldoende helpt en er sprake is 
van obesitas kan er nog gedacht worden aan een 
chirurgische ingreep, zoals een maagverkleining. Dit geldt 
bij een BMI boven de 40 of boven de 35 als iemand ook last 
heeft van aandoeningen die hieraan gerelateerd zijn (denk 
aan slaapapneu, diabetes etc.)
. 
7. OSAS

OSAS staat voor obstructief slaap apneu syndroom 
Obstructief slaapapneu syndroom (OSAS) betekent dat 
de ademhaling op repetitieve wijze tijdens de slaap wordt 
belemmerd door obstructie van de bovenste luchtweg, met 
klachten en/of co-morbiditeit. Hierbij ontspannen de 
spieren van de tong en zachte delen van de keel zodanig 
tijdens de slaap dat deze de ademhaling blokkeren. Dit 
moet ‘s nachts minimaal vijf keer per uur gebeuren om 
van deze diagnose te kunnen spreken. Bij mensen van 
middelbare leeftijd komt het 2-4% voor, dit zijn meer dan 
500.000 mensen in Nederland. 15% van de snurkers 
heeft OSAS. Mannen hebben een 2x zo hoog risico als 
vrouwen.

Oorzaken en gevolgen
Een apneu is een ademhalingsstilstand die plaatsvindt, 
meestal tijdens slaap. Doordat er een zuurstoftekort 
dreigt, wordt iemand weer wakker. Wanneer deze 
perioden van apneu vaker voorkomen kan dit een 
negatieve invloed hebben op de diepe slaap en kunnen 
er gezondheidsklachten ontstaan. Mensen die last
hebben van OSAS komen nooit in diepe slaap waardoor 

ze overdag erg slaperig en vermoeid kunnen zijn.
Daarnaast kan er een verstoring van de cardiovasculaire 
en metabole functies optreden (zo ontstaat er een 
verhoogde kans op onder andere diabetes (suikerziekte), 
een hartinfarct en een hoge bloeddruk). Door het 
zuurstoftekort wordt het sympathisch zenuwstelsel 
gestimuleerd wat wisseling van de bloeddruk geeft, 
leidend tot reperfusieschade van de bloedvaten. Dit kan de 
oorzaak zijn voor vasculaire complicaties. Pathofysiologisch 
is er bij OSAS sprake van een toegenomen collapsneiging 
van de bovenste luchtweg wat leidt tot herhaalde episodes 
van obstructies. De anatomische factor die hieraan 
bijdraagt is de graad van collapsneiging van de passieve 
bovenste luchtweg. Niet anatomisch speelt de vatbaarheid 
voor instabiel ademen en slaapverstoring een rol.

Hoe herken je het? 
Nachtelijke symptomen (het beste na te vragen aan de 
partner): luidruchtig en aanhoudend snurken, merkbare 
pauzes tijdens het ademhalen, naar lucht happen tijdens 
het slapen, onrustig slapen, vaak naar het toilet gaan. 
Symptomen overdag: hoofdpijn in de ochtend, extreme 
vermoeidheid overdag, slechte concentratie, depressie of
geïrriteerdheid.

Risicofactoren
De kans op OSAS neemt toe met de leeftijd en met een 
stijgende BMI. Andere risicofactoren voor OSAS zijn: 
toegenomen omtrek van de nek, chronische zwelling van 
het neusslijmvlies, mannelijk geslacht, menopauze, roken, 
slaapmiddelen- en alcoholgebruik. 

Onderzoek
Vooral de anamnese is erg belangrijk bij de huisarts. Het 
belangrijkste is het uitsluiten van andere aandoeningen 
als hier een vermoeden op bestaat. Naast een globaal 
lichamelijk onderzoek kan het meten van de BMI en 
halsomtrek (verhoogd risico bij >40 cm) wel een 
meerwaarde hebben. Bij een vermoeden op OSAS zal de 
huisarts verwijzen naar een (slaap)specialist (longarts, 
neuroloog of kno-arts) voor verder onderzoek. Vaak is dit  
een slaaponderzoek waarbij bewegingen, ademhaling, 
zuurstofpercentage en frequentie van snurken gemeten 
wordt.
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Behandeling
Als behandeling zijn er bij veel patiënten algemene of 
conservatieve maatregelen geïndiceerd. Denk hierbij aan 
gewichtsverlies, afzien van alcoholconsumptie in de 
avond, stoppen met roken en het vermijden van 
slaapmiddelen. Ook zijn er hulpmiddelen om de 
slaaphouding te veranderen (vermijden van rugligging) 
waardoor de kans op obstructie tijdens slaap verminderd 
wordt. Andere mogelijkheden zijn een CPAP (een apparaat 
dat lucht in de bovenste luchtwegen blaast waardoor er 
een positieve druk ontstaat die voorkomt dat de bovenste 
luchtweg collabeert) en mandibulaire repositieapparaten 
(hulpmiddelen die de luchtwegstructuren in een gunstige 
positie houden). Wanneer dit geen gewenst effect heeft 
kan er ten slotte ook operatief worden ingegrepen.

8. Preventie en CVRM

In de medische wereld ligt tegenwoordig steeds meer 
nadruk op de vraag hoe je bepaalde ziektes kunt 
voorkomen. Immers voorkomen is beter dan genezen. 
Dit is niet alleen van belang voor de toekomstige patiënt, 
maar dit is met name relevant, omdat de maatschappij 
alsmaar aan het vergrijzen is en er steeds meer mensen 
zijn met een chronische ziekte. Dit leidt ertoe dat de vraag 
naar zorg toeneemt, terwijl er steeds minder mensen 
zijn om deze zorg te leveren. Om de zorg bovendien 
betaalbaar te houden, is het ook belangrijk om in te 
zetten op kostenbesparingen. Deze besparingen kunnen 
bereikt worden door dure medische behandelingen zoveel 
mogelijk te voorkomen.  

Preventie
Doorgaans kunnen er drie verschillende soorten van 
preventie op medisch gebied onderscheiden worden:
1.  Primaire preventie is gericht op het voorkomen van  
ziekte of letsel voordat het zich ooit voordoet. Dit wordt 
gedaan door blootstelling aan de gevaren die een ziekte 
of letsel veroorzaken te voorkomen. Dit kan ook bereikt 
worden door bijvoorbeeld de weerstand tegen een ziekte 
of letsel te vergroten. Voorbeelden zijn:
• Wetgeving en handhaving om het gebruik van 

gevaarlijke producten (bijvoorbeeld asbest 
te verbieden of veilige en gezonde praktijken 
te verplichten (bijvoorbeeld het gebruik van 

veiligheidsgordels).
• Voorlichting over gezonde en veilige gewoonten 

(bijvoorbeeld gevarieerd en gezond eten, regelmatig 
sporten, niet roken en matigen met alcohol).

• Vaccinatie tegen infectieziekten.

2. Secundaire preventie heeft tot doel de impact van een 
reeds opgetreden ziekte of letsel te verminderen. Dit 
wordt gedaan door de ziekte of het letsel zo snel mogelijk 
op te sporen en te behandelen om de voortgang ervan te 
stoppen of te vertragen. Daarnaast kan dit bestaan uit het 
ontwikkelen van persoonlijke strategieën om nieuw letsel 
te voorkomen. Voorbeelden zijn:
• Regelmatige onderzoeken en screeningstesten om 

ziektes in de vroegste stadia op te sporen (bijvoorbeeld 
het bevolkingsonderzoek naar borst- en darmkanker).

• Dagelijkse medicatie zoals bloedverdunners en/of 
dieet- en bewegingsprogramma's om een tweede 
hartaanval of beroerte te voorkomen, nadat mensen 
reeds een hartaanval of beroerte doorgemaakt 
hebben.

• Aangepast werk, zodat gewonde of zieke werknemers 
veilig naar hun werk kunnen terugkeren.

3. Tertiaire preventie heeft tot doel de impact van een 
ziekte of letsel met blijvende gevolgen te verzachten 
of verminderen. Dit wordt gedaan door mensen te 
helpen leren omgaan met langdurige, vaak complexe 
gezondheidsproblemen en verwondingen (bijvoorbeeld 
chronische ziekten of blijvende beperkingen). Dit wordt 
gedaan om hun vermogen om te functioneren, hun 
kwaliteit van leven en hun levensverwachting zoveel 
mogelijk te verbeteren. Voorbeelden zijn:
• Hart- of beroerte-revalidatieprogramma's, 

programma's voor mensen met chronische ziekten 
(bijvoorbeeld voor suikerziekte, reuma of de ziekte van 
Parkinson).

• Steungroepen waarin leden strategieën of ervaringen 
kunnen delen om zo goed als mogelijk door te gaan 
met het leven.
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CVRM
CVRM is een afkorting die staat voor CardioVasculair 
RisicoManagement. Dit is een begrip dat door medisch 
professionals vaak gebruikt wordt om iemands risico op 
het ontwikkelen van hart- en vaatziekten in te schatten. 
Een dergelijke risico-inschatting is met name relevant om 
te doen bij patiënten met eerder vastgestelde hart- en 
vaatziekten, diabetes mellitus (suikerziekte), chronische 
nierschade, COPD, reumatoïde artritis en bij patiënten met 
een belaste familieanamnese voor premature hart- en 
vaatziekten. Hiermee worden patiënten bedoeld waarbij 
mogelijk erfelijke ziekten binnen de familie voorkomen. 

Een tabel die regelmatig voorbijkomt bij CVRM is de 
SCORE-tabel. Deze tabel drukt het 10-jaarsrisico op ziekte 
of sterfte door hart- en vaatziekten uit. Om dit risico in te 
schatten wordt gekeken naar iemands geslacht, de leeftijd, 
een roker versus niet-roker, de systolische bloeddruk 
en het cholesterolratio. Aan de hand van dit risico kan 
besloten worden een niet-medicamenteuze of juist wel 
medicamenteuze behandeling te starten.

Om de tabel te begrijpen, kan de volgende fictieve casus als 
voorbeeld gebruikt worden:
De huisarts van Richard wil graag een risicoscore berekenen 
en beschikt over de volgende gegevens: Richard is 55 jaar 
oud en rookt al sinds zijn 18e twee pakjes sigaretten per 
week. Bij de laatste meting had hij een bloeddruk van 
145/92 mmHg en bedroeg zijn TC-HDL-ratio 5,2 mmol/L. 
Met behulp van deze gegevens kunnen we in de tabel 
aflezen dat Richard een 15-19% kans heeft om een hart- of 
vaatziekte te ontwikkelen binnen 10 jaar en een kans van 
4% om hieraan te overlijden.

Afbeelding 10: de SCORE-risicotabel voor mannen

Stellingen

1.  Als alle delen van mijn cholesterol zo laag als mogelijk 
zijn dan is de kans op hart en vaat ziektes kleiner.

2. Statines zorgen voor minder LDL-receptoren, waardoor 
het LDL-cholesterol in het bloed ook lager wordt. 

3. Vrouwen tussen de 40-60 hebben gemiddeld een lagere 
bloeddruk dan mannen van dezelfde leeftijd. 

4. De nieren hebben een belangrijke rol bij het reguleren 
van de bloeddruk

5. Een verhoogde bloeddruk kan alleen medicamenteus 
worden behandeld.
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6. Meneer X, van 65 jaar, heeft van de huisarts gehoord dat 
hij een buikomtrek van 110 centimeter heeft, een te hoog 
vetgehalte (triglyceriden en LDL-cholesterol) in het bloed 
en een te hoge bloeddruk. We kunnen daarom zeggen 
dat meneer X het metabool syndroom heeft. 

7.  De bouw van iemands luchtwegen of nek heeft invloed 
op het ontwikkelen van OSAS.

8. Een voorbeeld van tertiaire preventie is het 
bevolkingsonderzoek naar borstkanker. 

Begrippenlijst

1. Wat is cholesterol?
• HDL: Hoge Dichtheid Lipoproteïne; onderdeel van het 

totaal cholesterol in het lichaam 
• LDL: Lage Dichtheid Lipoproteïne; onderdeel van het 

totaal cholesterol in het lichaam 
• Plaque: een ophoping/ afzetting van vet 
• Atherosclerose: een aandoening waarbij de 

binnenkant van slagaders in het lichaam vernauwd 
raken door een afzetting van vet.

2. Hoe cholesterol verlagen?
• Hypercholesterolemie: een verhoogde concentratie 

cholesterol in het bloed.
• Enzymen: Een enzym is een eiwit dat biologische 

reacties mogelijk maakt of versnelt.
• Statine: Medicijn dat gebruikt wordt om het 

cholesterolgehalte in het bloed te verlagen.
• HMG-CoA reductase: Enzym dat de 

cholesterolsynthese in de lever katalyseert.
• Hepatocyten: Levercellen.
• Lipoproteïnen: Lipoproteïnen zijn in water oplosbare 

complexen waar onder andere vet in zit, welke 
fungeren als transporteenheden voor onoplosbare 
vetten in water.

3. Verhoogde bloeddruk op oudere leeftijd
• Atherosclerose: ook wel bekend als slagaderverkalking; 

een ophoping van cholesterol, ontstekingscellen en (in 
een later stadium) kalk in de vaatwand, waardoor de 
wand stijver en dikker wordt en de holte van de vaten 
steeds meer vernauwt

• Diastolische druk: druk die uitgeoefend wordt door het 
bloed op de vaatwanden tijdens het samentrekken van 
de boezems van het hart; gemiddeld 70 tot 80 mmHg

• Hypertensie: een hoge bloeddruk (>140/90 mmHg)
• Millimeter kwik (mmHg): maateenheid voor druk, 

waarin de bloeddruk wordt uitgedrukt
• Plaque: opstapeling van vetten en ontstekingscellen 

aan de binnenkant van de vaatwand, waardoor de 
vaatwand verdikt en minder elastisch wordt 

• Systolische druk: druk die uitgeoefend wordt door het 
bloed op de vaatwanden tijdens het samentrekken van 
de kamers van het hart; gemiddeld 120 mmHg

• Vasculair systeem: de bloedsomloop, bloedvaten- of 
vaatstelsel; het systeem van bloedvaten waardoor het 
bloed in een organisme circuleert 

• Diabetes mellitus: suikerziekte is een ziekte waarbij 
iemand te veel glucose (suiker) in het bloed heeft. 
Diabetes mellitus ontstaat als het lichaam minder 
gevoelig is geworden voor insuline (een hormoon 
dat de bloedglucosespiegel verlaagd)  óf doordat uw 
lichaam te weinig insuline maakt.

4. Verhoogde bloeddruk en nierschade
• Myocardium: De hartspier die zorgt voor het 

samentrekken van het hart
• Coronaire bloedvaten: Dit zijn de bloedvaten die 

zorgen voor het aanvoeren van voedingsstoffen naar 
de hartspier zelf. 

• Endotheelcellen: Dit is een laag cellen die aan de 
binnekant van de bloedvaten zit. Door een verhoogde 
bloeddruk kunnen deze cellen beschadigd raken. 

• Aneurysma: Een aneurysma is een zwakke plek in een 
slagader. De wand van het bloedvat is hier dunner, 
waardoor een uitstulping ontstaat. De vaatwand 
wordt hierdoor steeds dunner en uiteindelijk kan deze 
scheuren.

• Renaal falen: Wanneer de nieren hun filtrerende 
functie verliezen. Dit betekent dat de afvalstoffen niet 
meer goed uit het lichaam verwijderd kunnen worden.

5. Behandeling voor verhoogde bloeddruk
• Systolische bloeddruk: de druk op de wand van een 

slagader, wanneer het hart samenknijpt, deze druk 
wordt ook wel de bovendruk genoemd.
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• Diastolische bloeddruk: de druk op de wand van een 
slagader, wanneer het hart ontspant, deze druk wordt 
ook wel de onderdruk genoemd.

• Hypertensie: een verhoogde bloeddruk, in Nederland 
spreken we van hypertensie wanneer de bovendruk 
boven de 140 is en/of de onderdruk boven de 90

• Antihypertensiva: medicatie die de bloeddruk doet 
verlagen.

• Vasodilatatie: het groter worden van de diameter van 
een bloedvat.

• Bètablokker: een antihypertensivum die werkt op het 
hart, door de pompfrequentie en de hoeveelheid bloed 
per contractie te verlagen.

• Diuretica: een plastablet, zorgt ervoor dat de nieren 
meer urine produceren en het bloedvolume daalt

• Calciumantagonist: een antihypertensivum dat de 
spierspanning in de bloedvaten verlaagd.

• Angiotensine: een hormoon dat de bloeddruk 
verhoogd. Angiotensinogeen wordt door de lever 
uitgescheiden en door een ander hormoon van de 
nieren (renine) omgezet in angiotensine.

• ACE-remmers en angiotensine-receptor-blokkers 
(ARB's): twee typen antihypertensiva met dezelfde 
werking, ze verminderen de productie van het 
bloeddruk-verhogende hormoon angiotensine in de 
nier.

6. Het metabool syndroom
• Hyperglykemie: een te hoge (nuchtere) 

bloedsuikerspiegel.
• Hypertensie: een te hoge bloeddruk.
• Dyslipidemie: een verstoorde balans van de vetten in 

het bloed, dit betekent vaak een te hoog gehalte van 
triglyceriden en LDL-cholesterol en een te laag HDL-
cholesterol.

• Triglyceriden: een vorm van vetten in het bloed.
• LDL-cholesterol: het ‘slechte’ cholesterol, dit geeft 

risico op hart- en vaatziekten.
• HDL-cholesterol: het ‘goede’ cholesterol, dit beschermt 

tegen hart- en vaatziekten.
• Insulineresistentie: hierbij zijn de cellen in je lichaam 

minder gevoelig geworden voor het hormoon insuline, 
dat normaal voor de opname van suiker uit het bloed 
naar de cellen zorgt. Dit kan voorkomen bij lange tijd 

een te hoge inname van koolhydraten, de alvleesklier 
moet dan meer insuline maken voor hetzelfde effect. 

7. OSAS
• Co-morbiditeit: het tegelijkertijd voorkomen van twee 

of meer aandoeningen of stoornissen bij één persoon.
• Cardiovasculair: hart- en vatenstelsel.
•  Sympathisch zenuwstelsel: de tak van hersenen en 

ruggenmerg die geactiveerd wordt bij stress.
• Reperfusieschade: schade van weefsel wanneer de 

bloedvoorziening afgesloten is geweest en erna weer 
hervat wordt.

• Pathofysiologisch: verklaring van het ontstaan van 
ziekte.

• Collapsneiging: wegrakingen. 

8. Preventie en CVRM 
Geen moeilijke begrippen
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