




Gezond leven is één van de manieren 

om uw kans op hart- en vaatziekten 

te verkleinen. Waarom zou u dan 

niet kiezen voor een gezonde leef-

stijl?

Messcherpe beoordeling

Lees het etiket van de producten die 

u wilt kopen. In het begin kost dit 

extra tijd. Na een tijdje weet u wat 

gezond is en hoeft u er minder bij 

stil te staan. Let vooral op het vet. 

U kunt altijd kiezen voor een gezond 

alternatief.

product X (weinig verzadigd vet)

Vetten 10,3 g

Waarvan verzadigd 2,1 g

Enkelvoudig onverzadigd 2,2 g

Meervoudig onverzadigd 6,0 g

product Y (veel verzadigd vet)

Vetten 30,0 g

Waarvan verzadigd 19,0 g

Enkelvoudig onverzadigd 7,5 g

Meervoudig onverzadigd 3,0 g

Tip! Kijk voor meer informatie over 

gezond eten op: 

www.voedingscentrum.nl

Hoe kan ik gezond leven?

 ✔ U leeft gezond door gezond te eten, niet te roken en veel te bewegen. 
U denkt wellicht dat u voor een gezond leven veel moet doen. En 
vooral veel moet laten. Maar in de praktijk is een gezonde leefstijl 
makkelijker en leuker dan u misschien denkt.

Gezond leven en erfelijk hoog cholesterol

Als u erfelijk hoog cholesterol heeft, is gezond leven niet voldoende om uw 

cholesterolwaarden op peil te krijgen en te houden. Een juiste behandeling van 

erfelijk hoog cholesterol bestaat uit een combinatie van: gezond leven én choles-

terolverlagende medicijnen.

Jessica (31 jaar) kiest voor een gezond leven

“Ik	heb	de	verandering	in	mijn	voeding	niet	als	ingrijpend	ervaren.

Ik	vind	de	dingen	die	goed	voor	me	zijn	erg	lekker,	zoals	mediterraan	eten.

Een	deel	van	mijn	speelruimte	bewaar	ik	bijvoorbeeld	voor	taart	op	een

verjaardag.	Dan	hoef	ik	niet	altijd	‘nee’	te	zeggen.”

Hoe eet ik gezond?

 ✔ Gezond eten is vooral: gevarieerd en niet te veel, minder verzadigd 
vet, veel groente, fruit en brood en matig alcoholgebruik.

Gevarieerd en niet te veel Kies elke dag uit alle vijf de basisvoedingsmiddelen 

van de ‘Schijf van vijf’: groente en fruit, brood, (ontbijt)granen, aardappelen, rijst, 

pasta en peulvruchten, zuivel, vlees(waren), vis, ei en vleesvervangers, vetten en 

olie, dranken.

Verzadigd vet = Verkeerd Als u veel verzadigd vet eet, stijgt uw cholesterolge-

halte. Verzadigd vet zit vooral in: volvette kaas (45+), worst, vet vlees, volle melk-

producten, koek, gebak en snacks.

Onverzadigd vet = Oké Als u veel onverzadigd vet eet, daalt uw cholesterolgehalte. 

Onverzadigd vet zit vooral in vloeibare vetsoorten zoals olijfolie.

Groenten en fruit In groenten en fruit zitten veel vitamines en anti-oxidanten. 

Anti-oxidanten beschermen tegen oxidatie en het opstapelen van LDL-cholesterol 

in de bloedvaten.

Matig alcoholgebruik Matig alcoholgebruik betekent voor een vrouw 

maximaal één tot twee standaardglazen alcohol per dag. Voor een man 

is dat maximaal twee tot drie standaardglazen per dag. Overmatig alco-

holgebruik verhoogt het triglyceridengehalte en kan de lever aantasten.
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Stoppen met roken, waarom en hoe?

 ✔ Rokers leven gemiddeld 13 jaar korter dan niet-rokers. U loopt extra 
risico op het krijgen van hart- en vaatzieken en nog veel meer andere 
aandoeningen. Kies de voor u juiste methode om te stoppen en u leeft 
jaren langer en gezonder!

Roken slecht voor hart- en vaatziekten

●● Roken	breekt	het	goede	HDL-cholesterol	af	

Als u te weinig HDL heeft, kan het slechte LDL-cholesterol niet worden af-

gevoerd. Overtollig LDL stapelt op in de vaatwand.

●● Roken	beschadigt	de	vaatwand	

Nicotine maakt de vaatwand ruw. Bloedplaatjes plakken aan de ruwe vaat-

wand en vormen ‘korstjes’ op de wanden.

●● Roken	verhoogt	de	bloeddruk	

Door de nicotine gaan de spieren in de vaatwand samentrekken. Hierdoor 

worden de bloedvaten nauwer en de bloeddruk hoger.

●● Roken	verhoogt	het	homocysteïnegehalte	

Een te hoog homocysteïnegehalte kan hart- en vaatziekten veroorzaken.

Bewegen, waarom en hoeveel?

 ✔ Regelmatig bewegen is goed voor uw gezondheid. U voelt zich een 
stuk prettiger als u regelmatig in beweging bent.

Bewegen goed voor hart- en bloedvaten

●● Bewegen verhoogt uw goede HDL-cholesterol

●● Bewegen verbetert de doorbloeding

●● Bewegen verbetert uw hartfunctie

Hoeveel bewegen is gezond?

Volg de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB).

De norm verschilt per leeftijdsgroep:

●● Onder	de	18	jaar:	

Dagelijks een uur matig intensieve lichamelijke activiteit, waarbij de activitei-

ten minimaal twee maal per week gericht zijn op het verbeteren of handhaven 

van lichamelijke fitheid (kracht, lenigheid en coördinatie).

●● Vanaf	18	jaar:	

Een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, maar bij 

voorkeur alle dagen van de week.





Roken en kinderen

●● Laat uw kinderen niet ‘meeroken’. 

Zij zijn extra gevoelig en kwets-

baar voor de rook.

●● Kinderen ‘kopiëren’ graag het 

gedrag van hun ouders. Geef uw 

kind het goede voorbeeld door 

zelf niet te roken.

●● Rook zeker niet als u zwanger 

bent. Via de navelstreng komen 

schadelijke stoffen als nicotine 

en koolmonoxide in het bloed van 

uw baby.

Stoppen met roken

Er zijn genoeg redenen om te stop-

pen met roken. Ook zijn er vol-

doende methoden en middelen die u 

hierbij kunt gebruiken. Raadpleeg uw 

huisarts of kijk op: www.stivoro.nl

Wat is matig intensief bewegen?

Het begrip ‘matig intensief’ gaat uit 

van ons energieverbruik in rust, de 

METabolic equivalent (MET). Onze 

MET-waarde in rust is 1.

Voor volwassenen geldt dat matig 

intensief bewegen overeenkomt met 

een MET-waarde tussen 4 en 6.5.

Activiteit MET-waarde

Rust (liggen, zitten) 1.0

Autorijden, computeren 2.0

Wandelen 4 km/uur 3.0

Wandelen 5 km/uur 4.0

Fietsen 10-12 km/uur 5.0

Fietsen 16 km/uur 6.5

Zwemmen (crawl) 1 km/uur 5.0

Zwemmen (crawl) 3 km/uur 20.0

Rennen/joggen 8.0

Kies een activiteit die bij u past!

U heeft volop keus uit sporten die u 

kunt uitoefenen. Probeer er een aan-

tal uit. Kies de activititeit die u leuk 

vindt en in uw dagelijks leven past. 

Kijk voor meer informatie op:  

www.nisb.nl. Voor beweegaanbod 

voor hart- of vaatpatiënten kijk op: 

www.beweegzoeker.nlwww.hartenvaatgroep.nl
Laan Blussé van Oud Alblas 2 ● 3769 AT Soesterberg ● T 088 11 11 600 ● E info@hartenvaatgroep.nl

1. cholesterol 2. erfelijk hoog cholesterol 3. hart- en vaatziekten 4. onderzoek erfelijk hoog cholesterol
5. medicijnen erfelijk hoog cholesterol 6. gezond leven 7. informeer uw familie 6


