






pijnlijke benen

(claudicatio intermittens)

Als uw bloedvaten in uw benen zijn 

vernauwd, kunt u pijnlijke benen 

krijgen. De pijn treedt vooral op bij 

het lopen. Bij rust gaan deze klach-

ten weer over.

Vasculaire dementie

Bij mensen met vasculaire dementie 

zijn de bloedvaten in de hersenen 

beschadigd. Veel mensen met vascu-

laire dementie hebben een voorge-

schiedenis van hart- en vaatlijden. 

Vasculaire dementie kan het gevolg 

zijn van onvoldoende of niet behan-

delde hart- en vaatziekten.

Risicofactoren versterken elkaar

Risicofactoren kunt u niet gewoon 

optellen. Ze versterken elkaar. Twee 

risicofactoren tellen niet dubbel, 

maar vier of zelfs zes keer zo zwaar.

Andersom geldt hetzelfde: het weg-

nemen van één risicofactor telt voor 

meer. U moet dus zoveel mogelijk 

risico’s vermijden of verminderen.
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Welke vormen zijn er?

 ✔ Er zijn verschillende vormen van hart- en vaatziekten waarvan de 
oorzaak slagaderverkalking is, zoals: pijn op de borst, hartinfarct, 
TIA, beroerte, pijnlijke benen en vasculaire dementie.

pijn op de borst (angina pectoris)

Pijn op de borst kan het voorstadium zijn van een hartinfarct. De hartspier krijgt 

dan te weinig zuurstof. De pijn komt meestal opzetten bij inspanning.

Hartinfarct

De hartspier kan door te weinig zuurstof gedeeltelijk of helemaal afsterven. Dit 

heet een hartinfarct. Een op de drie mensen die een hartinfarct krijgt, overlijdt 

daar vrijwel direct aan.

TIA (Transcient Ischemic Attack)

Een TIA kan een voorbode zijn van een beroerte. Als de verschijnselen langer dan 

24 uur aanhouden, is er sprake van een beroerte.

Beroerte (Cerebro Vasculair Accident, CVA)

Bij een beroerte krijgt een deel van de hersenen te weinig zuurstof en sterft af. 

Halfzijdige verlammingen en spraak- en taalproblemen kunnen optreden. Een 

beroerte kan ook een dodelijke afloop hebben.

Hoe kan ik hart- en vaatziekten krijgen?

 ✔ Als u één of meer risicofactoren heeft, kunt u hart- en vaatziekten 
krijgen.

De belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn:

●● Hoog cholesterol- en triglyceridengehalte

●● Hoge bloeddruk

●● Diabetes

●● Eerder doorgemaakte hart- en vaatziekten en slagaderverkalking

●● Hoog homocysteïnegehalte

Als er in uw familie hart- en vaatziekten voorkomen onder de leeftijd van 60 jaar, 

kan er sprake zijn van erfelijk hoog cholesterol of erfelijke hart- en vaatziekten. 

U kunt dit ook hebben geërfd.

Risico’s vermijden

De meeste risicofactoren vermijdt of vermindert u door gezond te leven. 

Als u niet rookt, leeft u gemiddeld 13 jaar langer. Gezond eten en lekker 

veel bewegen houden uw cholesterol- en triglyceridengehalten op peil. 

Bij erfelijk hoog cholesterol en andere aandoeningen zijn meestal ook 

medicijnen nodig. Zorg er dan voor dat u een goede behandeling krijgt 

waarmee u de streefwaarden haalt.

van en voor mensen met een hart- of vaatziekte

3hart- en vaatziekten



Wat is slagaderverkalking?

 ✔ Slagaderverkalking is letterlijk een verkalking van de slagaders. De 
verkalking ofwel atherosclerose veroorzaakt hart- en vaatziekten. 
Een hartinfarct, een beroerte of pijnlijke benen kunnen optreden.

Hoe ontstaat slagaderverkalking?

Overtollig LDL-cholesterol dringt door de vaatwand. Afweercellen proberen dit 

LDL ‘op te eten’. Als er te veel LDL aanwezig is, kunnen de afweercellen het niet 

aan en sterven af. Er ontstaat dan een brij van cholesterol, dode cellen en vet in 

de vaatwand. Deze brij heet een: atherosclerotische plaque. De plaque kan verkal-

ken. Er ontstaan dan uitstulpingen in de vaatwand. De uitstulpingen vernauwen 

het bloedvat.

De vaatwand kan door de uitstulpingen ook openbarsten. Dit gebeurt vaak op 

plaatsen waar de vaatwand beschadigd  is. Op de opengebarsten vaatwand vor-

men zich stolsels. Deze stolsels en de plaque kunnen het bloedvat volledig afslui-

ten. Een stolsel kan ook losschieten en verderop een kleiner bloedvat afsluiten. 

Het achterliggende weefsel (bijvoorbeeld de hartspier) krijgt dan geen zuurstof 

meer en sterft af.

Hoe herken ik hart- en vaatziekten?

 ✔ Hart- en herseninfarcten kondigen zich vaak van tevoren aan. Hoe 
eerder u de waarschuwingstekens herkent, hoe beter.

Herken een hartinfarct:

●● Een beklemmende, drukkende pijn achter het borstbeen

●● De pijn straalt vaak uit naar de linkerarm of naar de kaken en soms naar de 

rug of de schouderbladen

●● Soms is er pijn in de rechter- in plaats van de linkerarm

●● De pijn wordt heviger bij inspanningen en minder bij rust

●● Misselijkheid en zweten kunnen ook signalen zijn

Direct ingrijpen halveert het overlijdensrisico! Als u een hartinfarct bij uzelf of 

anderen herkent, bel dan direct de huisarts(enpost) of 112. Neem ook bij twijfel 

direct contact op.

Na een hartinfarct

U kunt een hartrevalidatieprogramma volgen om zo goed mogelijk uw oude leven 

weer op te pakken. Probeer een volgend hartinfarct te voorkomen door het ge-

bruik van de juiste medicijnen. En minstens zo belangrijk: leef gezond!





Atherosclerose

Atherosclerose komt vooral voor in 

de kransslagaderen van het hart, in 

de slagaderen van de hersenen en de 

benen. Atherosclerose is een lang-

durig proces. Als u rookt versnelt 

u dit proces aanzienlijk. Ook door 

een (erfelijk) hoog cholesterol, hoge 

bloeddruk en diabetes kan atheros-

clerose eerder optreden.

Slagader	met	plaque

Herken een beroerte: Be FAST

FACE: Vraag de persoon om te lachen 

of de tanden te laten zien. Let op of 

de mond scheef staat en een mond-

hoek naar beneden hangt.

ARM: Vraag aan de persoon om beide 

armen tegelijkertijd horizontaal 

naar voren te strekken en de binnen-

zijde van de handen naar boven te 

draaien. Let op of een arm wegzakt 

of zwabbert.

SpEECH: Vraag aan de persoon of 

aan de familieleden of er veranderin-

gen zijn in het spreken (onduidelijk 

spreken of niet meer uit de woorden 

kunnen komen).

TIME: Stel vast hoe laat de klachten 

bij de persoon zijn begonnen. Dit is 

van belang voor de behandeling. Bel 

direct huisarts of 112.
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