
PLOTSE DOOD BIJ VOLWASSENEN Edito
Prof. em. P. Block , Prof. em. Ch. Brohet

Onder plotse dood verstaan we een natuurlijk, volkomen 
onverwacht overlijden met abrupt bewustzijnsverlies 
binnen het uur na de eerste symptomen, die veelal 
zelfs uitblijven.

Plotse dood kan op elke leeftijd optreden. Bij zuigelingen 
is het fenomeen al lang bekend. Bij volwassenen is 
plotse dood relatief uitzonderlijk (geraamd op 1 op 
1000 overlijdens). Bij mannen komt hij 3 tot 4 keer zo 
vaak voor, met een frequentiepiek tussen 45 en 75 
jaar en een hoofdoorzaak van cardiovasculaire aard 
(infarct, scheuren van een aneurysma, zeer ernstige 
aortaklepvernauwing, stevige embolen). In de meeste 
gevallen is de onderliggende pathologie bekend.

Bij mensen jonger dan 35 gaat het meestal om 
een myocardiopathie (structurele afwijking van de 
hartspier) of een slagadermisvorming waarvan men 
vaak niet op de hoogte is of die men onderschat. In 
een aantal gevallen gaat het om histologische en/of 
elektrische afwijkingen die mogelijk niet detecteerbaar 
zijn, zelfs niet bij de autopsie.

In nagenoeg alle gevallen is de factor die de plotse dood 
op gang brengt een tachycardie of voorkamerfibrillatie.

Bij bejaarde volwassenen treedt plotse dood van 
cardiale oorsprong vaak tijdens de slaap op, bij 
jongere mensen vaker tijdens of na een hevige 
inspanning. Wielrenners en voetballers lijken bijzonder 
vatbaar voor dit risico maar eigenlijk kan het om gelijk 
welke sport gaan waarbij zeer veel energie wordt 
verbruikt. Zo zijn er gevallen van plotse dood bekend bij 
mensen die gewichtheffen tot het uiterste beoefenen*. 
Misschien houdt dat verband met het soort inspanning, 
eventueel – bij sommigen – in combinatie met (moeilijk 
uit te roeien) dopinggebruik. Zo zouden bij wielrenners 
en marathonlopers meer gevallen voorkomen van 
anatomische veranderingen in de rechter hartkamer, 

die een bron van dodelijke ritmestoornissen kunnen 
zijn. Gelukkig is, ondanks de weerklank in de media, 
hartstilstand bij jonge sportlui iets zeldzaams – een 
Canadees onderzoek maakt gewag van 1 geval per 
131.600 sportlui per jaar.

Ondanks steeds grondiger medische onderzoeken 
waaraan mensen met een toegenomen risico worden 
onderworpen, blijft de voorspellende waarde van de 
momenteel beschikbare risicomerkers gering. Het 
gebruik ervan als opsporingstechniek op ruime schaal 
is daardoor een probleem. In Italië is grootschalige 
opsporing weliswaar de norm, maar het nut ervan 
blijft sterk ter discussie staan. Hetzelfde geldt voor 
de uitbreiding van de indicaties voor profylactische 
behandeling (bijvoorbeeld met een ingeplante 
defibrillator), die duur is en niet gespeend van 
bijwerkingen. De prioriteit blijft dan ook een nog betere 
organisatie van de eerste hulp (reanimatietechnieken), 
in de wetenschap dat er niet meer dan enkele minuten 
tijd is om doeltreffend in te grijpen. ||
* Uitzending van de Franstalige Zwitserse zender TSF 
op TV5, 01/05/2018 om 17 uur
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50 JAAR VOORUITGANG IN  
DE CARDIOVASCULAIRE BEELDVORMING IN DE  
KLINISCHE PRAKTIJK

Prof. dr. Bernard Cosyns - Prof. dr. Bernard Cosyns, UZ Brussel, Centrum voor Hart- en Vaatziekten
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Ooit was er voor clinici maar één manier om het hart te 
bekijken en dat was een röntgenopname van de borstkas 
om de omvang van de holtes te evalueren op basis van 
de verschillende silhouetten van het hartbeeld. Die tijd 
is lang voorbij, er zijn nu beeldvormingstechnieken 
waarmee men niet alleen de anatomie maar ook de 
werking van het hart kan evalueren: echocardiografie, 
cardiovasculaire CT, cardiale magnetische resonantie 
(CMR), invasieve coronaire angiografie, positron 
emissie tomografie (PET) en nucleaire cardiologie. In 
elk van die beeldvormingstechnieken is spectaculaire 
vooruitgang geboekt. 

Tweedimensionale echocardiografie, gebaseerd op 
het gebruik van ultrasoon geluid (US), werd op het einde 
van de jaren ’60 gecommercialiseerd. Daarmee konden 
bewegende hartstructuren weergegeven worden en 
de afmetingen ervan konden op een betrouwbare 
manier gemeten worden. Dankzij een doppler, 
gebaseerd op het gelijknamige verschijnsel, kon men 
intracardiale bloedstromingen analyseren; tien jaar 
later liet kleurendoppler al toe de bloedstroming 
binnen het hart per zone te analyseren; tegelijk was 
er de trans-oesofagale echocardiografie (TEE) met 
behulp van een miniatuursonde van hoge resolutie die 
via de mond in de slokdarm werd gebracht. Daardoor 

konden de structuren van het hart beter worden 
gevisualiseerd omdat er zich geen lucht – een slechte 
geleider van US – bevond tussen die structuren en de 
sonde. Gedurende de tien volgende jaren evolueerden 
de TEE-sondes en kon men eerst analyseren in twee 
orthogonale vlakken, later in meervoudige vlakken 
en ten slotte in drie dimensies (3D). Momenteel is 
dit soort onderzoek vooraf vereist voor bepaalde 
procedures, bijvoorbeeld percutaan herstel van een 
hartklep. De transthoracale echocardiografie (TTE) 
bleef evolueren: dankzij weefseldoppler kon men 
de snelheden en de vervorming van de hartspier 
evalueren en onrechtstreeks aanwijzingen krijgen 
over intracardiale druk.  In de jaren 2000 zou speckle 
tracking, gebaseerd op het equivalent van een 
unieke vingerafdruk van een regio van de hartspier 
en wijzigingen daarbinnen, het automatiseren van 
de analyse van die parameters voor de vervorming 
van de spier nog vergemakkelijken. Dankzij deze 
techniek kan men tegenwoordig subtiele afwijkingen 
detecteren die op een hartaandoening wijzen (bv. na 
chemotherapeutische behandelingen). Sinds zowat 
vijftien jaar is 3D ook transthoracaal mogelijk. De 
analysetools zijn gesofisticeerd. De kwaliteit van de 
beelden is almaar beter geworden en levert een steeds 
getrouwere weergave van de realiteit op (fig. 1).
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Echocardiografie wordt eveneens beschouwd als een bijzonder nuttig 
instrument tijdens inspanning, ze biedt de mogelijkheid het hart in 
dynamische omstandigheden te onderzoeken om laesies aan de 
kransslagaders of de kleppen op te sporen. Het gebruik van contraststoffen 
die met US interageren verbetert eveneens de kwaliteit van de onderzoeken 
en laat toe de weefseldoorbloeding van de hartspier te bestuderen.

Artificiële intelligentie maakt deel uit van de nieuwe ontwikkelingen in de 
nieuwe toestellen. Dankzij AI kunnen toestellen zelf leren (deep learning) 
en daardoor de verwerving van beelden verbeteren en de analyse van de 
signalen verfijnen, zodat de aanvullende informatie kan bijdragen tot een 
nauwkeuriger diagnose. 

De cardiovasculaire CT is in de jaren ’70 ingevoerd. In die tijd ging men 
ervan uit dat daarmee geen bewegende structuren in beeld gebracht konden 
worden en diende de techniek hoofdzakelijk voor het maken van beelden 
van kransslagaderverkalkingen. Halverwege de jaren ’90 maakte een 
indrukwekkende verbetering in ruimte en tijd – beeld van een spiraalvormige 
doorsnede in één vlak – het mogelijk kransslagadervernauwingen te 
evalueren bij patiënten met een regelmatig en langzaam ritme. CT 
multidetectoren (MDCT) kwamen op de markt in 1998 (4-detectoren), 
2001 (16) en 2004 (64). Met laatstgenoemde versie kon men een beeld van 
heel het hart maken terwijl de patiënt even de adem inhield. Momenteel 
kan een 320-MDCT beelden van uitstekende kwaliteit produceren met een 
nog kortere stralingsduur. Een andere technologie laat toe de straling te 
verminderen en twee scanningbronnen te gebruiken (DSCT), wat overigens 
de temporele resolutie ten goede komt. De software voor de verwerking 
achteraf vermindert de signaal-ruisverhouding drastisch. Momenteel kan 
men dankzij CT ook de werking van de kransslagaders evalueren bovenop 
de anatomie/angiografie (hetzij via perfusie hetzij via de fractional flow 
reserve FFRCT) en beide methodes worden thans geëvalueerd (fig. 2).

CMR heeft zich in de jaren ’70 ontwikkeld, dynamische beelden zijn er sinds 
de jaren ’80. Halverwege de jaren ’80 werd begonnen met het gebruik van 
gadolinium voor de detectie van fibrotische zones en voor onderzoeken 
van de levensvatbaarheid. Dobutamine-CMR wordt sinds de jaren ’90 
gebruikt. Nieuwe verwervingssequensen komen er tot op heden nog 
altijd bij, waardoor een betere karakterisering van de weefsels mogelijk 
is en dat is bijzonder belangrijk voor cardiomyopathieën. Dankzij tagging 
is het eveneens mogelijk de vervorming te analyseren. De ruimtelijke 
resolutie die CMR biedt heeft van deze techniek de gold standard gemaakt 
voor de analyse van de afmetingen van de hartholtes. De mogelijkheden 
voor 3D-reconstructie zijn met CMR groot, fluxen kunnen geanalyseerd 
en gekwantificeerd worden, waardoor met name de kwantificatie van 
valvulopathieën mogelijk is (fig. 3).

De nucleaire cardiologie heeft begin de jaren ’70 een enorme vlucht 
genomen dankzij het gebruik van thallium-201 voor de opsporing 
van myocardischemie en in de jaren ’80 voor het onderzoeken van de 
levensvatbaarheid. Nieuwe generaties toestellen maken een kortere 
verwervingstijd mogelijk en leveren beter beeldmateriaal, waardoor 
het betrouwbaarder wordt. De techniek wordt al sinds lang gebruikt in 
combinatie met het inspuiten van vaatverwijders of na een inspanning, om 
de ischemie op te sporen in dynamische omstandigheden.  Tot voor kort 
werd de cardiac PET als gold standard beschouwd voor het onderzoek van 
de levensvatbaarheid, waarbij stoffen zoals 18-fluorodesoxyglucose (FDG) 
werden gebruikt. Door de techniek te combineren met CT werd die rol recent 
uitgebreid tot het opsporen van infecties (met name van klepprotheses 
of pacemakers – endocarditis) en ontsteking van de bloedvaten bij 
inflammatoire aandoeningen (fig. 4).

Figuur 2

Figuur 3

Figuur 4

De kans is zeer groot dat de 
rol van artificiële intelligentie 
de komende jaren in het 
voordeel zal spelen van 
fenomenale vorderingen op het 
vlak van de cardiovasculaire 
beeldvorming… ||
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De weerslag van de achteruitgaande luchtkwaliteit op 
de gezondheid van hart- en bloedvaten valt niet meer 
te ontkennen(1). De luchtverontreiniging snijdt aan 
twee kanten: er is het fijnstof en ultrafijnstof en er zijn 
verontreinigende gassen zoals stikstofdioxide (NO2). 
In grote agglomeraties worden de vervuilingdrempels 
die de Wereldgezondheidsorganisatie vooropstelt 
vaak overschreden. Er zijn zones waar het zogeheten 
canyon-effect speelt: de hoogte van de gebouwen 
en het drukke verkeer beneden versterken de mate 
waarin mensen worden blootgesteld aan stoffen die 
de lucht verontreinigen. 

De European Society of Cardiology adviseert voor 
een optimale cardiovasculaire preventie wekelijks 
300 minuten matige lichaamsbeweging of 150 
minuten intensiever bewegen. Er zijn tegenwoordig 
hippe sportieve praktijken die tal van mensen ertoe 
brengen in de stad aan lichaamsbeweging te doen. 
Ook worden verplaatsingen per fiets aangemoedigd 
om minder vervuilende vervoerswijzen te promoten. 
Maar iedere lichamelijke inspanning intensiveert de 
ademhaling en vergroot bijgevolg de ingeademde 
hoeveelheden vervuilende gassen en fijnstof. De 
vraag is dan ook of aan sport doen in een stedelijke 
omgeving nog altijd heilzaam is voor de gezondheid 
van hart- en bloedvaten. Anders gezegd: moet men 
lichaamsbeweging ook in de stad wel aanmoedigen?  
De cardiologische preventie staat dus voor een dilemma 
waaraan tegelijk medische aspecten en milieuaspecten 
vastzitten. Dankzij enkele wetenschappelijke studies 
vallen elementen voor een antwoord aan te reiken. 

Een van de eerste onderzoeken over dit onderwerp 
wist in laboratoriumomstandigheden aan te tonen 
dat kransslagaderlijders die vrijwillig aan vervuilde 
of schone lucht werden blootgesteld en fysieke 
inspanning verrichtten, sneller hartproblemen 
kregen in een verontreinigde omgeving(2). Een 
ander onderzoek van hetzelfde type, eveneens in 
laboratoriumomstandigheden maar dan met gezonde 
vrijwilligers, ging nog verder in het bestuderen van de 
toxische mechanismen van dieseldeeltjes(3). Uit dat 
onderzoek blijkt dat fijnstof inademen leidt tot een 
oxidatiereactie van de binnenwand van de bloedvaten. 
Bovendien werd vastgesteld dat deze oxidatiereactie 
evenredig was met de hoeveelheid ingeademde 
deeltjes. Heel onlangs zijn onderzoekers dan uit hun 
laboratorium gestapt om na te gaan of die effecten 
zich ook in de gewone omstandigheden van het ware 
leven voordoen(4). Ze vergeleken het effect van twee 
uur wandelen in een vervuilde straat in Londen (Oxford 
Street) met even lang en even intensief wandelen in 
een groot stadspark (Hyde Park). Drie groepen van 
telkens 40 mensen werden onderzocht: gezonde 
mensen, mensen met chronische bronchitis (COPD) 
en stabiele kransslagaderlijders.  De blootstelling 
aan verontreiniging werd individueel gemeten met 

behulp van draagbare receptoren. In de drie groepen 
ging wandelen in het stadspark gepaard met een 
verbetering van de longcapaciteit en een vermindering 
van de slagaderstijfheid. Die gunstige effecten 
traden in mindere mate op na een wandeling in een 
verontreinigde straat, en dat was eveneens in de drie 
groepen het geval. De COPD-patiënten bleken meer 
te lijden te hebben van het NO2, terwijl bij de gezonde 
mensen de achteruitgang van de gezondheid meer 
verband hield met de blootstelling aan fijnstof. Deze 
onderzoeken buiten laboratorium bevestigen dus 
dat twee uur sport in een verontreinigde omgeving 
minder heilzaam is, ook voor gezonde mensen. De 
voornaamste beperking van deze studies is dat het gaat 
om het onderzoek van effecten op hart- en bloedvaten 
na blootstellingen van korte duur. De studies geven dus 
geen informatie over effecten van luchtverontreiniging 
op langere termijn.  

Naast die enkele op experimenten gebaseerde 
onderzoeken zijn er studies die getracht hebben 
het dilemma op te lossen door naar gegevens van 
volksgezondheid te kijken. Deze epidemiologische 
onderzoeken maakten gebruik van mathematische 
modellen om te beoordelen wat het globale nut 
van sportbeoefening was en meer bepaald van 
verplaatsingen per fiets in de stad(5). Een onderzoek 
dat werd gevoerd in de voornaamste grote steden 
van Nederland heeft de verhouding nut-risico 
gekwantificeerd en kwam tot de conclusie dat iemand 
die dagelijks per fiets naar zijn werk rijdt, gemiddeld 
tot 9 dagen aan levensverwachting verliest door 
verkeersongevallen en tot 40 dagen door het inademen 
van vervuilende stoffen. Door dagelijks meer te 
bewegen zou zo iemand dan weer 14 maanden aan 
levensverwachting winnen(6). Een ander onderzoek 
trachtte precies te bepalen op welk punt een bepaalde 
mate van lichaamsbeweging in een verontreinigde 
omgeving nadelig wordt voor de gezondheid(7). Dan 
blijkt dat wanneer men meer dan 60 minuten fietst 
in lucht met 50 μg fijnstof per m3, het heilzame 
effect van de lichaamsbeweging voor de gezondheid 
verloren begint te gaan. Vanaf 300 minuten fietsen in 
verontreinigde lucht is het breekpunt bereikt en wordt 
de lichaamsbeweging dus nadelig voor de gezondheid. 
Deze onderzoeken zijn zoals gezegd gebaseerd op 
statistische modellen, die hun eigen beperkingen 
hebben. Ze bekeken bijvoorbeeld alleen het effect 
van fijnstof, terwijl blootstelling aan verontreinigende 
gassen zoals NO2 eveneens zeer toxisch is voor het 
hart- en vaatstelsel.

De conclusie luidt dat de laboratoriumonderzoeken 
alleen bewijzen dat meer verontreinigende stoffen 
inademen tijdens lichamelijke inspanning de heilzame 
werking van sport op de gezondheid van hart en 
bloedvaten teniet dreigt te doen. De epidemiologische 
gegevens zijn dan weer geruststellender en tonen 

LUCHTVERONTREINIGING: IS LICHAAMSBEWEGING 
ALTIJD HEILZAAM VOOR DE GEZONDHEID? 

Prof. Dr. Argacha -  Dienst Cardiologie, UZB, VUB.
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aan dat alleen meerdere uren aan sport doen in 
een verontreinigde omgeving nadelig kan blijken 
voor de gezondheid. De cardiologen kunnen dus 
best doorgaan met het promoten van regelmatige 
lichaamsbeweging, met inbegrip van sport in een 
stedelijke omgeving. Het ontbreken van specifieke 
gegevens over de effecten van NO2 noopt evenwel tot 
bepaalde voorzorgen, zoals zo ver mogelijk blijven 
van de uitstoot van verkeer en de lichaamsbeweging 
afstemmen op de luchtkwaliteitsmetingen die bij 
de milieuagentschappen beschikbaar zijn. Deze 
voorzorgsbeginselen moeten in nog sterkere mate 
gelden bij patiënten met een hoog hartrisico of die 
reeds een coronair incident hebben gehad. ||
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Dr Jean-Claude Lemaire 

EEN GEZOND HART: 
FOCUS OP LICHAAMSBEWEGING NA EEN INFARCT
EN OP BUIKOMTREK

Het EuroPrevent congres van de European Society of 
Cardiology (19-21 april 2018, Ljubljana, Slovenië) was 
een gelegenheid om twee verkeerde opvattingen die 
vaak diep in het hoofd van mensen verankerd zitten te 
ontzenuwen.

De eerste gaat over lichaamsbeweging na een 
hartinfarct. Vaak is men geneigd die af te bouwen 
of er zelfs helemaal mee te stoppen om het hart te 
beschermen door elke vorm van onnodige inspanning 
te vermijden.
Een onderzoek waarbij meer dan 22.000 Zweden 
werden gevolgd na hun infarct, maakt korte metten 
met die opvatting door integendeel aan te tonen dat de 
prognose beter is bij mensen die hun lichaamsbeweging 
opvoeren.

De betrokkenen werden twee keer ondervraagd (6 à 
10 weken na hun infarct en vervolgens een jaar erna) 
over de mate waarin ze aan lichaamsbeweging deden, 
d.w.z. het aantal keren dat ze in de loop van de voorbije 
zeven dagen minstens 30 minuten aan beweging 
hadden gedaan. Afhankelijk van de antwoorden 
op beide momenten werden de respondenten in 4 

categorieën ondergebracht: helemaal geen beweging, 
minder beweging, meer beweging, systematische 
lichaamsbeweging. 
Alle betrokkenen werden gemiddeld iets meer dan 
4 jaar lang gevolgd. In die periode tekenden de 
onderzoekers 1.087 overlijdens op en zij stelden 
daarbij vast dat het overlijdensrisico bij diegenen die 
meer aan lichaamsbeweging waren gaan doen met 
gemiddeld 51% was afgenomen in vergelijking met 
mensen die helemaal niet bewogen.

De andere misvatting is dat een buikje weliswaar 
geen fraaie aanblik biedt maar geen negatieve impact 
heeft op de gezondheid van hart en bloedvaten zolang 
men binnen de normale limieten van een gezond 
lichaamsgewicht valt, uitgedrukt door een body 
mass index (BMI = lichaamsgewicht gedeeld door 
lichaamslengte in het kwadraat) tussen 17,5 en 24,9.

Maar uit een onderzoek waarbij zowat vijftien jaar lang 
bijna 1.700 Amerikanen van 45 jaar en ouder werden 
gevolgd, blijkt dat dit niet zo is. In de voorgelegde 
studie hadden de onderzoekers het gewicht en de 
lichaamslengte gemeten (om de BMI te berekenen) 
maar ook de buik- en heupomtrek.
Eén zin vat de resultaten perfect samen: "U 
moet nagaan of uw buikomtrek groter is dan uw 
heupomtrek." 
Bij mensen met een normale BMI maar met 
buikzwaarlijvigheid (uitgedrukt als een buik/
heupverhouding van 0,90 of meer voor mannen en 
0,85 of meer voor vrouwen) blijkt de kans op een 
hartincident van enige omvang (infarct, noodzaak 
van een revascularisatie, cerebrovasculair accident 
of overlijden door een hartprobleem) inderdaad 
ongeveer dubbel zo groot als bij mensen zonder 
buikzwaarlijvigheid, ongeacht of hun BMI binnen de 
normale limieten zit of ze overschrijdt. ||

CV risicofactor
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UW CHOLESTEROL* VERLAGEN IS EVEN SIMPEL ALS DIT !

*  Becel ProActiv bevat plantensterolen. Het is wetenschappelijk aangetoond dat plantensterolen de bloedcholesterol 
verlagen. De inname van 1,5 tot 2,4 g plantensterolen (20 tot 30 g Becel ProActiv) per dag kan de cholesterol met 7 tot 
10% verlagen na 2 tot 3 weken. Het is van belang Becel ProActiv te gebruiken als onderdeel van een gezonde voeding 
met voldoende groenten en fruit en een gezonde levensstijl.
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Vraag - Antwoord

Valt het risico van een plotse dood 
te voorspellen (evalueren)?

Plotse dood kan op om het even 
welke leeftijd voorkomen, van 
zuigeling tot bejaarde. Ongeacht 
de verantwoordelijke aandoening 
is het mechanisme erachter in 
meer dan 90% van de gevallen 
voorkamerfibrillatie, die het 
overlijden binnen een tijdspanne 
van enkele minuten veroorzaakt. 
Bij mensen ouder dan 35 jaar is 
atherosclerose van kransslagaders 
in bijna 90% van de gevallen 
verantwoordelijk. Bij mensen 
jonger dan 35 jaar (met uitzondering 
van zuigelingen) is de oorzaak 
zelden een kransslagaderafwijking 
maar gaat het meestal om een 
aangeboren aandoening van de 
hartspier die soms zelfs bij de 
meest doorgedreven onderzoeken 
onder de radar blijft (en niet eens 
bij de autopsie detecteerbaar 
is als het om elektrische en/
of histochemische afwijkingen 
gaat). Bij oudere mensen is de 
cardiovasculaire pathologie veelal 
bekend (zij het soms onderschat), 

maar bij jongere mensen is 
meestal niet geweten dat ze aan 
zo'n aandoening lijden.

De zeldzaamheid daarvan en 
het feit dat het risico moeilijk 
te meten is verklaren het 
ontbreken van grootschalig 
opsporingsonderzoek. De aanpak 
blijft individueel gericht. Daartoe 
onderzoekt men of er sprake is 
van een erfelijke voorgeschiedenis 
van totaal onverwacht overlijden 
of cardiovasculair accident 
vóór de leeftijd van 45 jaar, van 
aanzienlijke cardiovasculaire 
risicofactoren, van blootstelling 
aan intensieve inspanning. Men 
moet het signaleren als er pijn 
in de borstkas of abnormale 
kortademigheid optreedt, 
hinderlijke hartkloppingen, onwel 
worden tijdens of onmiddellijk 
na een inspanning. Zware 
lichamelijke inspanning vermijdt 
men als de temperatuur lager is 
dan –5°C of hoger dan 30°C en 
tijdens een infectie of terwijl die 
wegebt. Opwarmen alvorens een 
aanzienlijke inspanning te doen 

mag men niet vergeten, voldoende 
vocht opnemen evenmin. Alcohol, 
roken, te veel energiedrankjes 
vermijdt men. Doping moet men 
absoluut achterwege laten. Begint 
men aan sport te doen na zijn 
35ste of als men risicofactoren 
vertoont, dan moet men vooraf 
een cardiovasculaire check-
up laten doen en die nadien 
ook regelmatig overdoen. 
Maar op dit ogenblik bestaat er 
helaas geen 100% betrouwbaar 
opsporingsonderzoek.

Ten slotte nog dit: wie in zijn omgeving 
mensen met een groot risico kent, 
maakt zich best vertrouwd met 
reanimatietechnieken en met het 
gebruik van een defibrillator. ||

www.liguecardioliga.be 
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6. Klopt het dat men alleen al door anders te
gaan eten zijn cholesterolgehalte met 15 %
kan doen dalen ?

Met minder cholesterol en minder verzadigde vetzuren in de
voeding kan men inderdaad het cholesterolgehalte en dan vooral
het LDL-C gehalte verlagen. Een evenwichtige voeding kan leiden
tot een gemiddelde verlaging van het LDL-C gehalte met
ongeveer 10 %. Welbepaalde voedingspatronen, bijvoorbeeld bij
vegetariërs, kunnen het LDL-C gehalte enorm doen dalen tot
waarden van 30 %. Doorgaans bevat een dergelijk
voedingspatroon plantaardige sterolen, soja-eiwitten, viskeuze
vezels en eventueel bepaalde zaden (amandelen). Ter
vergelijking: de werkzaamste geneesmiddelen doen het LDL-C
gehalte met 50 tot 60 % dalen.
7. Vanaf wanneer geeft men geneesmiddelen

om het cholesterolgehalte te doen dalen ?De beslissing om het cholesterolgehalte met geneesmiddelen te
doen dalen hangt niet in de eerste plaats af van het gehalte zelf.
Er zijn immers mensen die wel een hoog cholesterolgehalte
maar niet noodzakelijk hart- en vaatproblemen hebben. Van
belang is niet zozeer het cholesterolgehalte verlagen maar wel
het risico van een cardiovasculair accident. Dat risicio houdt niet
alleen verband met het cholesterolgehalte maar ook met andere
factoren (roken, hoge bloeddruk, diabetes,…). In eerste instantie
zal men bijgevolg moeten weten of het cardiovasculaire risico op
grond van de risicofactoren samen (dus niet alleen degene die
met vetten te maken hebben) toeneemt. Als de arts vindt van
wel, dan moet men werken aan alle risicofactoren die voor
wijziging vatbaar zijn, d.w.z. stoppen met roken, bloeddruk
verminderen,… en minder cholesterol. Om het cholesterolgehalte
te verlagen dient men in eerste instantie opnieuw tot een
evenwichtige voeding te komen. Pas wanneer het
cholesterolgehalte dan nog te hoog blijft, kan men
geneesmiddelen overwegen. Men moet daarbij voor ogen
houden dat een vermindering van het LDL-C gehalte met 25 à
30 % preventief reeds interessant is, al liggen de ideale waarden
waarschijnlijk veel lager dan wat momenteel nog wordt
aanbevolen. 

8. Het verband tussen lichaamsbeweging en
cholesterol is mij niet duidelijk !Regelmatige en volgehouden lichaamsbeweging houdt een

gunstige wijziging in van heel wat parameters die een weerslag
hebben op het hart- en vaatrisico : ze helpt het gewicht onder
controle te houden, verlaagt de bloeddruk, verbetert de viscositeit
van het bloed, ontwikkelt collaterale bloedcirculaties, verbetert de
insulineresistentie,… Op de slechte cholesterol heeft

>>>

lichaamsbeweging geen invloed, maar ze verhoogt wel het 
HDL-C gehalte en vermindert het triglyceridengehalte. En dat zijn
veranderingen die als gunstig kunnen worden beschouwd op
cardiovasculair gebied. Het is trouwens reeds aangetoond dat
regelmatige lichaamsbeweging het vrijmaken en dus afvoeren
van cholesterol in de hand werkt. 
9. Ik ben niet dik en toch heb ik te veel

cholesterol !
Cholesterolrijke voeding of overgewicht werken een stijging van
het cholesterolgehalte in de hand. Zoals reeds gesignaleerd,
kunnen er genetische afwijkingen bestaan die ertoe leiden dat de
LDL-C onvoldoende wordt afgevoerd. In dat geval blijft het
weliswaar altijd nuttig op voeding te letten en ervoor te zorgen dat
men geen overgewicht heeft, maar het is duidelijk dat zelfs
drastische wijzigingen in de voeding en het lichaamsgewicht het
cholesterolgehalte niet kunnen doen dalen.

■Prof. Dr. F. HELLERBelgian Lipid Club
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4. Hoe kan men de strijd aanbinden met

psychologische tabaksverslaving ? 

Welke factoren beletten rokers van hun

gewoonten af te geraken ?

Voor rokers is de sigaret een genotmiddel, een manier om stress

of onrust te beheersen, om emoties te overwinnen, om zich te

concentreren, zichzelf te stimuleren enz. Die effecten houden

verband met de psychoactieve werking van nicotine, het

voornaamste verslavende bestanddeel van tabak. De werking

van nicotine op de hersenen ligt aan de basis van zowel

lichamelijke als psychologische gewenning of verslaving.

Ook al hoort men meer over de lichamelijke gewenning 

(zie vraag 3), het is ondertussen bewezen dat de psychologische

gewenning al even sterk is en dat ze zelfs kan doorwerken

wanneer de lichamelijke gewenning al verdwenen is.

Binnen de 10 seconden na het inhaleren van de rook komt de

nicotine al in de hersenen aan: een heuse “shot”. De nicotine in

de hersenen zorgt ervoor dat dopamine vrijkomt, een stof die de

hersenen normaal aanmaken wanneer we dingen doen die we

graag doen of wanneer we aangename situaties beleven. Zich

bevinden in omstandigheden die gelijkenis vertonen met

toestanden die hun genoegen verschaften toen ze nog rookten,

wekt bij ex-rokers het verlangen op om opnieuw naar een sigaret

te grijpen. Het meest typische voorbeeld is dat van het sigaretje

na de maaltijd, met een koffie erbij: het laatste rustmoment

alvorens activiteiten te hervatten die niet altijd even prettig zijn. 

5. Zou de rook van anderen (passief roken)

schadelijk kunnen zijn voor niet-rokers ?

Tabaksrook bevat meer dan 4 000 chemische stoffen,

waaronder een zestigtal die kanker kunnen veroorzaken of in de

hand werken. Die rook is bijgevolg uitermate schadelijk voor een

roker, maar eveneens voor een niet-roker die hem inademt. 

Niet alleen voor de longen trouwens! Ook het hart- en vaatrisico

dat iemand loopt door andermans rook in te ademen neemt toe.

Het risico van iemand die nooit gerookt heeft maar samenleeft

met een roker, ligt 25 % hoger dan het risico voor een niet-roker

die niet aan passief roken wordt blootgesteld. 

De schadelijkheid van passief roken staat absoluut niet meer ter

discussie. Een onderzoek bij meer dan 125000 mensen dat dit

jaar werd gepubliceerd, toont aan dat passief roken niet alleen

een bron van ongemak is voor wie het moet ondergaan maar

ook bestaande ziekten erger maakt, in het bijzonder hart- en

vaataandoeningen, en aan de basis ligt van long-, strottenhoofd-

en keelkanker, emfyseem en chronische bronchitis – stuk voor

stuk aandoeningen die tot vroegtijdig overlijden leiden. 

Een van de grote verdiensten van dat onderzoek was dat werd

aangetoond dat blootstelling in de werkomgeving een

aanzienlijke factor voor de toename van het risico is.

>>>
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De rook die niet-rokers inademen heeft een dubbele herkomst :

een gedeelte bestaat uit rook die door rokers wordt uitgeademd,

een ander deel komt vrij uit de verbranding van de sigaret, de

sigaar of de pijptabak zelf. Die laatste rook is het gevaarlijkst,

zowel voor de luchtwegen als voor het hart- en vaatstelsel. 

6. Ik rook maar 5 sigaretten per dag en loop

dus maar weinig gevaar voor mijn hart en

longen…

Aangezien het risico van roken evenredig is met de hoeveelheid

die men rookt en het aantal jaren dat men rookt, klopt het

inderdaad dat 5 sigaretten per dag minder risico inhouden dan

een pakje per dag. Maar dat betekent nog niet dat er helemaal

geen risico zou zijn. Sigaretten zijn altijd schadelijk, zelfs in kleine

hoeveelheden. Een voorbeeld : iemand die gedurende 40 jaar 5

sigaretten per dag rookt, loopt hetzelfde longkankerrisico als

iemand die al 10 jaar lang een pakje per dag rookt. Globaal

gezien heeft men berekend dat elke sigaret de levensverwachting

met ongeveer 6 minuten vermindert. �

Prof. Dr. P. BARTSCH
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Dit lijkt me nogal moeilijk om te onthouden! Het is bekend dat stevig

doorstappen de meeste volwassenen in staat stelt een

hartfrequentie te halen die in de buurt komt van de

maximumwaarde. Een eenvoudige aanbeveling is dan ook

30 minuten per dag stevig wandelen, bijvoorbeeld omdat u

toch de hond moet uitlaten. We hebben het dan over een

wandelsnelheid waarbij uw kleding wel nat is (van het zweet) maar

u toch nooit buiten adem raakt. Voor bejaarde mensen zijn

regelmatig stappen, zwemmen en tuinieren aanbevolen.

2. Zijn sommige sporten af te raden voor het

hart? Welke dan wel ?

Er zijn niet echt sporten die als zodanig af te raden zijn voor

het hart. Alles hangt af van hoe het hart eraan toe is, hoeveel

conditie men heeft en hoe oud men is. We zagen reeds dat

uithoudingssporten met dynamische oefeningen de voorkeur

verdienen boven weerstandssporten met isometrische oefeningen,

hoewel voor iemand die in goede gezondheid verkeert een

combinatie van beide types niet uit den boze is. Er is een zekere

media-aandacht geweest voor sporten die een groter hartrisico

leken in te houden, zoals squash in Groot-Brittannië, voetbal en

fietsen in Italië, basketbal in de Verenigde Staten enz. In feite hangt

het aantal gerapporteerde hartstilstanden tijdens het sporten meer

samen met de populariteit van de sport in kwestie in het betrokken

land, dus met het aantal beoefenaars, en met de wijze waarop de

gevallen worden opgespoord door de sportfederaties. Uiteraard

speelt de intensiteit van de sport ook mee: het is bekend dat een

half uur squash wat energieverbruik betreft overeenkomt met een

uur tennis enkelspel !

Bij hartlijders – met een aangeboren of verworven hartkwaal – zal

het type sport zorgvuldig gekozen moeten worden op basis van het

soort hartkwaal. Men dient een cardioloog te raadplegen, die zich zal

baseren op een geheel van internationale aanbevelingen met

betrekking tot sportsoorten die toegelaten zijn voor bepaalde

hartaandoeningen.

3. Ik heb al een hartinfarct gehad, wat voor

sport mag ik nog beoefenen ?

Na een hartincident van enige omvang, zoals een

myocardinfarct, blijft lic
haamsbeweging toegelaten en zelfs

aanbevolen aangezien ze ook een rol speelt om het gevaar voor

recidief of verwikkelingen te verkleinen. Men noemt dat

“secundaire preventie”.

Lichaamsbeweging maakt deel uit van de hartrevalidatie binnen de

6 maanden na een myocardinfarct. De beste aanpak voor die

revalidatie is deelnemen aan de multidisciplinaire sessies die

worden georganiseerd in een door het RIZIV erkend centrum voor

hartrevalidatie. Na afloop van de 45 sessies waarin in ruime mate

aan lichaamsbeweging wordt gedaan met kinesitherapeuten die

>>>

gespecialiseerd zijn op vlak van het hart, stelt men een verbetering

van de fysieke vermogens vast die meer te maken heeft met de

perifere effecten van aangepaste stofwisseling en hemodynamiek

dan met een toename van de contractiefunctie van de hartspier.

Uit verscheidene onderzoeken met betrekking tot een voldoende

groot aantal patiënten blijkt als gunstig effect een vermindering van

de cardiovasculaire mortaliteit met 20 tot 25 %, maar geen

significante weerslag op infarctrecidieven.

Na de hartrevalidatieperiode die op een infarct volgt, blijft het

aanbevolen door te gaan met lichaamsbeweging, eventueel door

mee te doen aan de activiteiten van « coronary clubs », waar een

vorm van medisch toezicht voorzien is, of op eigen houtje; in dat

geval kiest men een matig activiteitsniveau en hoedt men zich voor

krachtsporten of voor competitiegeest, aangezien die de patiënten

ertoe zouden kunnen aanzetten de grenzen van hun lichamelijke

capaciteit te overschrijden en er gevaarlijke ritmestoornissen zouden

kunnen optreden.

■

Prof.  Dr.  Chr.  BROHET

Universitaire Klinieken Sint-Lucas, UCL
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