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WAT ZIJN HART- EN VAATZIEKTEN? 

In Nederland hebben 1,4 miljoen mensen hart- en 
vaatziekten. Hieronder vallen o.a. hartinfarcten en 
beroerten, maar ook hartfalen, hartritmestoornissen 
en bloeddrukproblemen. Helaas sterven er elke dag 
106 mensen aan hart- en vaatziekten in Nederland. 
Dagelijks komen 750 mensen in het ziekenhuis met 
een vorm van hart- en vaatziekten.  
 
WAT KUN JE ZELF DOEN BIJ HART- 
EN VAATZIEKTEN 

Natuurlijk is het goed om zo gezond mogelijk te 
leven en te letten op goede, gezonde voeding.  
Roken, veel alcohol drinken, stress, te weinig 
bewegen, diabetes (= suikerziekte), hoge bloeddruk 
en medicijngebruik zijn risicofactoren voor het 
krijgen van hart- en vaatziekten 
Het is ook heel belangrijk om regelmatig je 
bloeddruk te (laten) checken.  
 

 
 
OORZAKEN VAN HART- EN 
VAATZIEKTEN 

Cholesterol is een vetachtige stof dat dient als 

bouwsteen voor lichaamscellen en het is de 

grondstof voor bepaalde hormonen. Cholesterol 

wordt aangemaakt in de lever. Slechts een klein 

deel krijgen we binnen via onze voeding.  

Cholesterol is dus heel belangrijk voor ons 

lichaam. Er zijn twee vormen cholesterol: 

 

- LDL: gaat van de lever naar de 

lichaamscellen 

- HDL: haalt het cholesterol uit het bloed en 

vervoert het terug naar de lever. 

 

Het LDL wordt wel het slechte cholesterol 

genoemd, omdat deze vorm van cholesterol aan de 

beschadigde delen van onze bloedvaten kan 

blijven plakken.  

 

Artsen zien een hogere LDL ten opzichte van 

HDL als een risico op hart- en vaatziekten. Het 

totale cholesterol in het bloed zou dan ook lager 

moeten zijn dan 5,0 millimol per liter bloed. 

Hiervan mag het LDL niet hoger zijn dan 3,5 

mmol/liter en het HDL moet hoger zijn dan 0,9 

mmol/liter. 

 

Een van de oorzaken van een verhoogd LDL-

cholesterol is laaggradige ontsteking. Dit is een 

milde ontsteking in het lichaam, die in het bloed 

niet te vinden is. Vaak is het bloedglucose (= 

bloedsuiker) verhoogd, en is HDL-cholesterol 

laag. Een van de oorzaken van laaggradige 

ontsteking in het lichaam is roken, maar ook 

voeding speelt hierbij een belangrijke rol.  

 

Een andere belangrijke rol bij hart- en vaatziekten 

speelt het homocysteïnegehalte in het lichaam. Dit 

is met bloedonderzoek te meten. Hoe 

homocysteïne precies werkt in het lichaam is nog 

onduidelijk, maar het speelt in ieder geval een rol 

bij de aanmaak van vrije radicalen. Vrije radicalen 

geven schade in het lichaam. Ook zorgt een te 

hoog homocysteïnegehalte er voor dat LDL-

cholesterol sneller aan de vaatwanden blijft 

plakken, bloedcellen sneller klontjes vormen, en 

vermindert het de elasticiteit van de bloedvaten. 

Het homocysteïnegehalte in het bloed zou lager 

dan 7,5 moeten zijn. 

Het belang van het homocysteïnegehalte wordt 

helaas door artsen nog niet herkend.  

 

Triglyceriden zijn stoffen die vetzuren binden en 

bij elkaar houden. Deze gebonden vetten hebben 

we nodig voor onze spieren, daarnaast houden ze 

ons warm (door opslag in vetweefsel) en vormen 

ze een beschermende laag rondom onze organen. 

Bij dagelijks alcohol drinken, veel geraffineerde 

koolhydraten en transvetten eten en weinig 

beweging kan het triglyceridegehalte te hoog 

worden in het bloed. Ook dit zorgt voor een extra 

risico op hart- en vaatziekten. 

 

Een verhoogde bloeddruk geeft meer druk op de 

bloedvaten en is ook een belangrijke oorzaak van 

hart- en vaatziekten. Helaas is het niet altijd te 

achterhalen wat een hoge bloeddruk veroorzaakt 

en speelt aanleg ook een rol. Natuurlijk is het goed 



 

om stress zoveel mogelijk te vermijden, want ook 

stress verhoogt de bloeddruk. Maar valt stress nog 

te vermijden in onze huidige samenleving? 
 
VOEDINGSMIDDELEN BIJ HART- 
EN VAATZIEKTEN 

Cholesterolverlagende voedingsmiddelen zijn: 

- Peulvruchten (erwten, bonen en linzen) 

- Avocado’s 

- Noten (vooral walnoten, paranoten en 
amandelen) 

- Vette vis en algen 

- Haver 

- Pure chocolade (met een cacaopercentage 
dat hoger is dan 72%). 

Bloeddrukverlagende voedingsmiddelen: 

- Volkoren granen (zilvervliesrijst, haver, 
tarwe) 

- Knoflook (het gaat met name om de 
werkzame stof Allicine uit knoflook) 

- Kaliumbevattende voeding, zoals 
bladgroenten, tomaten, (zoete) aardappels, 
bananen, avocado’s, sinaasappels, tonijn, 
zalm, noten en zaden en bonen. 

- Stikstofmonoxide verlaagt de bloeddruk en 
zit met name in rucola, rabarber, koriander, 
botersla 

- Hibiscusthee. 
Bloedverdunnende voedingsmiddelen: 

- Vooral kruiden, zoals cayennepeper, 
knoflook, kurkuma, ananas (= bromelaine), 
kaneel, dille, oregano.  

 
In Nederland houdt het voedingscentrum de 
richtlijn aan van 250 gram groente en fruit. In mijn 
praktijk vertel ik dat 500 gram groente en fruit per 
dag belangrijk is voor de gezondheid (en voor de 
darmen). Nederlanders eten gemiddeld slechts 127 
gram groente per dag! 
 
ORTHOMOLECULAIRE THERAPIE 
BIJ HART- EN VAATZIEKTEN 

In mijn praktijk kun je een formulier mee krijgen 
waarop alle orthomoleculaire supplementen 
beschreven staan die helpen bij hart- en vaatziekten. 
Vraag hier gerust naar bij je volgende bezoek aan 
mijn praktijk! 
 
VOETREFLEX EN HART- EN 
VAATZIEKTEN 

Het hart wordt in de voetreflex niet behandeld. Het 
is lastig om met voetreflexbehandelingen de 
bloeddruk te verlagen, maar in sommige gevallen 
lukt dit wel.  

 
Voetreflexbehandelingen bij hart- en vaatziekten, 
richting zich met name op het vasthouden van 
vocht en op de ontspanning en het verminderen van 
stress en op deze manier is voetreflex toch 
werkzaam bij hart- en vaatziekten.  
 
ACTIE VAN DE MAAND AUGUSTUS 

De actie van deze maand is (op verzoek) nog een 
keer de gezichtsmassage van 30 minuten. Deze 
maand betaal voor je voor de heerlijke 
gezichtsmassage geen € 22,50, maar slechts € 20,00.  
Wil jij een afspraak maken, neem dan snel contact 
op via info@natuurgeneespraktijk.nl want vol=vol.  
 
AGENDA 

In juli heeft mijn praktijk de visitatie heel goed 
doorstaan! En mijn praktijk is voor de komende 5 
jaar weer goedgekeurd door de beroepsvereniging 
VBAG. Dank aan alle cliënten van wie ik hun 
dossier mocht anonimiseren voor inzage door de 
visiteur! 
 
Op Facebook plaats ik regelmatig nieuws, weetjes 
en acties en kortingen, dus houdt ook deze pagina in 
de gaten: www.facebook.com/natuurgeneespraktijk 
 
Op maandag- en woensdagavonden ben ik direct 
telefonisch bereikbaar tijdens het telefonisch 
spreekuur tussen 17.00 en 18.00 uur op 
telefoonnummer 0251-201649 voor het stellen van 
vragen, het maken van afspraken of het bestellen 
van producten.  
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