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Inleiding 
 
Revalidatie is belangrijk voor hartpatiënten. De aandacht is daarbij gericht op het weer 
terugkrijgen van een goede lichamelijke conditie en het beïnvloeden van risicofactoren. Denk 
daarbij aan het verminderen van angst en spanningen, het verwerken van emoties en het  
veranderen van ongezonde leefgewoonten. Al deze onderdelen tezamen zijn belangrijk voor 
een succesvolle hartrevalidatie. Het hartrevalidatieprogramma is daarop afgestemd en kan 
worden aangepast aan de individuele behoeften van de patiënt.  
 
De cardioloog bepaalt of u mag starten met hartrevalidatie. Het hartrevalidatieteam verzorgt het 
programma en houdt de cardioloog op de hoogte van het verloop van de revalidatie.  
 
Het hartrevalidatieteam bestaat uit  

 Een hartrevalidatieverpleegkundige. 

 Een maatschappelijk werker.  

 Een diëtist. 

 Een fysiotherapeut. 

 Een medisch psycholoog. 
 
Tijdens het hartrevalidatieprogramma krijgt u tijdens verschillende bijeenkomsten algemene 
voorlichting in groepsverband. Een fysiotherapeut, hartrevalidatieverpleegkundige, 
maatschappelijk werker en een diëtist verzorgen deze voorlichtingen.  
 
U kunt de informatie die u tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten krijgt nog eens rustig nalezen 
in een informatiemap. Daarnaast kunt u bij het Patiënten Service Bureau (PSB), gevestigd in 
de centrale hal van het Franciscus Ziekenhuis terecht voor aanvullend foldermateriaal. Met 
individuele vragen kunt u natuurlijk altijd terecht bij de medewerkers van de betreffende 
afdelingen. 
 
 
De cardiologen: 
de heer R. Bos 
de heer M. Broeders 
de heer R. Dorman 
mevrouw F. Oei 
de heer M. van Straalen 
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Welkom 
 
  
Aanmeldingsfase 
Eerst heeft u afspraken met de hartrevalidatieverpleegkundige en de fysiotherapeut. Ook krijgt 
u een uitnodiging voor een introductie voorlichtingsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst, die 
een fysiotherapeut en/of hartrevalidatieverpleegkundige verzorgt, krijgen u en uw eventuele 
partner informatie over uw hartaandoening. U heeft ook gelegenheid om vragen te stellen. 
 
Basisprogramma: de eerste vier weken 
Het programma bestaat uit twee bijeenkomsten per week: 

 Tijdens een bijeenkomst fietst u dertig minuten op een hometrainer en volgt u een 
onderdeel uit het voorlichtingsprogramma. 

 Tijdens een andere bijeenkomst fietst u dertig minuten op een hometrainer en krijgt u 
ontspanningsaanwijzingen. 

 
Het programma kan in overleg met u, het hartrevalidatieteam en de cardioloog worden 
aangepast. 
 
Het vervolgprogramma van de voorlichting, bestemd voor u en uw eventuele partner, is als 
volgt:  
 
1e voorlichtingsbijeenkomst  Inleiding:  Bouw, functie, bewegen, inspanning en training.  
    door:   Fysiotherapeut 
 
2e voorlichtingsbijeenkomst: Inleiding:  Medicatie risico en een gezonde leefstijl  
    door:    Hartrevalidatieverpleegkundigen 
 
3e voorlichtingsbijeenkomst: Inleiding:  Maatschappelijke factoren bij een hartaandoening 
           door:    Maatschappelijk werker 
 
4e voorlichtingsbijeenkomst: Inleiding:  Hart voor goede voeding  
    door:   Diëtist 
 
 
Vervolgprogramma: week 5 tot en met week 8 
Dit programma bestaat eveneens uit twee bijeenkomsten per week: 

 Twee keer per week traint u één uur.  

 U fietst dertig minuten en dertig minuten sport en spel. 
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Zuurstoftekort in het hart 
 
Zuurstoftekort van de hartspier ontstaat in de kransslagaders. De kransslagaders omringen het 
hart. De kransslagaders voorzien het hart van bloed en zuurstof. Het hart is een spier die werkt 
als een pomp. Het hart zorgt ervoor dat het bloed afvalstoffen afvoert en voedingsstoffen en 
zuurstof aanvoert in het hele lichaam. Een zuurstoftekort van de hartspier kan ontstaan door 
verschillende oorzaken: 

 Vaatspasme. Dat is het samentrekken van kleine spiertjes in de wand van het bloedvat.  

 Embolie kan het bloedvat “verstoppen”.  

 (Slag)aderverkalking. Als gevolg van bijvoorbeeld hoge bloeddruk of leeftijd kan de wand  
van de slagaders beschadigd raken. Verkalking ontstaat geleidelijk als zich op de plaats van de 
beschadiging bloedplaatjes, cholesterol en kalk gaan hechten. Dit heet ook wel plaque. 
 
 

dichtslibben door aderverkalking 
en trombose

 
 
 
 
Angina Pectoris 
Een verstoring in de bloedvoorziening van de hartspier veroorzaakt (pijn)klachten. Angina 
pectoris is een tijdelijk zuurstoftekort in de hartspier. Er ontstaat geen blijvende schade aan het 
hart. Een patiënt heeft last van een drukkende, beklemmende, benauwde pijn op de borst en is 
vermoeid en kortademig tijdens inspanning. Angina pectoris ontstaat vaak tijdens inspanning. 
Het hart moet dan harder werken en heeft extra zuurstof nodig. Het ontstaat ook bij kou. De 
diameter van de (slag)aders is dan kleiner. Angina pectoris is een waarschuwing dat de 
bloedvoorziening van het hart niet helemaal in orde is.  
 
 
 
Hartinfarct 
Een vernauwde kransslagader kan eerder helemaal dichtslibben dan een gezonde slagader 
met een gladde wand en een normale doorsnede. Kan een bloedstolsel of een losgeschoten 
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stukje plaque niet langs de vernauwing? Dan stopt de bloedtoevoer via die slagader. Het 
deel van de hartspier, achter de vernauwing/verstopping krijgt geen bloed en zuurstof meer 
en sterft af. Dit is een hartinfarct.  
Bij een hartinfarct voelt u meteen een veel ergere pijn op de borst dan bij een aanval van 
angina pectoris. De pijn kan uitstralen naar de linker arm, beide armen, kaken, het 
keelgebied en tussen de schouderbladen. De pijn duurt ook in rust langer dan vijf minuten. U 
kunt ook last hebben van zweten en misselijkheid en angstig of onrustig zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De plaats van de afsluiting bepaalt de grootte van het infarct. 
Op de plaatjes is te zien dat een vernauwing in de hoofdtak van de kransslagader een groter 
infarctgebied veroorzaakt dan een vernauwing in de kleinste vertakking van het bloedvat.   
 
De plaats en grootte van het infarct hebben invloed op de pompfunctie 
Sterft er tijdens het infarct een stukje van de hartspier af? Dan ontstaat er na zes weken op de 
plaats van het infarct littekenweefsel. Littekenweefsel is minder elastisch dan spierweefsel. Bij 
een groot litteken kan het hart zich niet goed uitrekken om zich met bloed te vullen en ook niet 
goed samenknijpen om het bloed uit te pompen. De hoeveelheid bloed die het hart per minuut 
rondpompt vermindert. Een litteken op de voorwand van het hart heeft de meeste gevolgen 
voor de pompfunctie. Daar zit namelijk de linker hartkamer. Die pompt het bloed de grote 
lichaamsslagader (aorta) in. Een klein litteken heeft nauwelijks gevolgen voor de pompfunctie. 
 
Het vormen van littekenweefsel en ingroeien van bloedvaatjes. 
Het ontstaan van littekenweefsel duurt ongeveer zes weken. Tijdens deze periode groeien in 
het randgebied van het infarct kleine bloedvaatjes in. Zij nemen een deel van de 
bloedvoorziening over. Het uiteindelijke litteken is na zes weken gevormd en is kleiner dan 
de aanvankelijke hartschade tijdens het infarct. 
 
De diagnose  
De cardioloog kan een aantal onderzoeken doen om de diagnose te kunnen stellen of om 
het hart te controleren.  
 
ECG 
Een ECG toont de elektrische activiteit van het hart. Te zien is of het hartritme regelmatig is, of 
de elektrische geleiding op de juiste manier plaatsvindt en of er op dat moment een 
zuurstoftekort is. Een ECG is een momentopname. Op het moment dat u pijn op de borst heeft 
kunnen er afwijkingen te zien zijn. Op het moment dat u geen klachten meer heeft vertoont het 
ECG geen afwijkingen. 
 
 
 
 
Bloedonderzoek 
Bloedonderzoek wordt gedaan naar:  

 Bloedarmoede. 
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 Nierfunctie. 

 Leverfunctie. 

 Suiker  

 Cholesterol.  

 Afvalstoffen die wijzen op het afsterven van een stuk hartspier. 
 
Echografie van het hart 
Echografie laat met behulp van hoog frequente geluidsgolven het hart in beweging zien. Er 
wordt dan onder andere naar de pompfunctie en de grootte van het hart gekeken. Ook kan 
het functioneren van de hartkleppen worden bekeken en beoordeeld. 
 
Fiets-ergometrietest 
Tijdens dit onderzoek fietst u op een soort hometrainer en is te zien hoe uw hart reageert op 
inspanning. De arts die het onderzoek uitvoert ziet op een monitor onder meer of de 
hartspier zuurstoftekort heeft. Bovendien kan hij precies zien bij welke inspanning het 
zuurstoftekort optreedt. 
 
Myocard scintigrafie 
Ook hier weer een inspanning door middel van een fietstest. Bij dit onderzoek krijgt u via 
een injectie een radioactieve stof toegediend. Die stof verbindt zich tijdelijk aan het weefsel 
van de hartspier. Een speciale camera vangt de straling op en bouwt met behulp van een 
computer een beeld van het hart op. De foto’s laten iedere keer een andere doorsnede van 
het hart zien (scan). Het gedeelte van de hartspier waar de bloedtoevoer is verstoord neemt 
minder radioactieve stof op. Hierdoor worden de plaatsen in de hartspier met een tekort aan 
zuurstof zichtbaar.  
 
Hartkatheterisatie 
Tijdens de hartkatheterisatie schuift de cardioloog via de slagader in de lies en de grote 
lichaamsslagader (aorta) een zeer dun buisje (katheter) op naar de kransslagaders. De 
cardioloog vult via dit buisje met contrastmiddel. Door middel van röntgenstralen wordt een 
goed beeld van de vulling van de slagaders verkregen. Dat beeld wordt op film vastgelegd. 
Eventuele vernauwingen komen dan precies in beeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welke behandeling 
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1. Altijd een gezonde leefstijl!! 
2. Medicijnen. 
3. Dotteren (ballondilatatie met stent). 
4. Bypass- of omleidingsoperatie van de kransslagaders. 

 
Deze behandelmethoden zijn in eerste instantie bedoeld om acute hartschade bij een 
hartinfarct te voorkomen. Heeft u een hartinfarct gehad? Dan is de behandeling bedoeld om 
verdere hartschade en problemen tengevolge van het hartinfarct te voorkomen.  
 
1. Gezonde leefstijl. 

Is altijd en voor iedereen belangrijk. Een gezonde leefstijl draagt bij aan verbetering 
van bloeddruk en cholesterolgehalte en een betere lichamelijke conditie. 

 
2. Medicijnen. 

Medicijnen die voorgeschreven worden bij hartklachten ontlasten het hart. In een 
speciale voorlichting krijgt u informatie over de werking van de verschillende soorten 
medicijnen. 

 
3. Dotteren (PCI, ballondilatatie met stent). 

Tijdens het dotteren brengt de interventiecardioloog via een katheter een ballonnetje 
met een stent naar de plaats van de vernauwing. Het ballonnetje wordt vervolgens 
opgeblazen en drukt de plaque zo veel mogelijk plat en de vaatwanden naar buiten. 
De stent blijft achter in het kransslagvat en zorgt ervoor dat de plaque de slagader 
niet meer kan dichtdrukken. 

 
4. Bypassoperatie. 

Tijdens deze operatie leidt de cardiochirurg een stukje ader of slagader om de 
vernauwing heen. Langs die omleiding kan weer voldoende bloed stromen. 

 
De cardioloog en/of de cardiochirurg overlegt met u over de keuze van de behandeling. De 
keuze is afhankelijk van: 

 De plaats van de vernauwing.  

 Het aantal vernauwingen. 

 De lengte/grootte van de vernauwing.  
 
Weer thuis 
Thuis kunt u angstig of onzeker zijn. Hier volgt nog een aantal adviezen. 
 

 Gun u zelf de tijd om conditie op te bouwen.  

 Luister naar uw lichaam. 

 Gezond moe worden mag. 

 Snel herstel van de inspanning is nodig. 

 Zorg ervoor dat u kunt blijven praten bij inspanning. 

 Roep geen (hart)klachten op. 
 
Het beste begint u met wat lichte huishoudelijke activiteiten en wandelen. Begin rustig en 
bouw de activiteiten langzaam op. 
 
 
 
 
 
 
 
Wat te doen bij hartklachten 
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Door een vernauwing kunt u pijn krijgen. Meestal voelt u een druk op de borst (=angina 
pectoris). Maar ook kunt u bijvoorbeeld pijn hebben tussen de schouderbladen, pijn in de 
keel, uitstralende pijn in (een van) de armen.  
Als u dergelijke klachten krijgt moet u het volgende doen: 

 Stop meteen met de activiteit en ga zitten of liggen. De pijn moet binnen vijf minuten 
afnemen en na tien minuten helemaal verdwenen zijn. Is de pijn verdwenen? Dan moet 
u nagaan wat de oorzaak is geweest. Na een kwartier kunt u weer rustig de activiteit 
oppakken. 

 Is de pijn binnen tien minuten niet verdwenen? Dan moet u een tabletje (ISORDIL) onder 
de tong laten smelten of Nitro-spray gebruiken. Dat is afhankelijk van wat de cardioloog 
heeft voorgeschreven. De pijn moet dan na tien minuten definitief zijn verdwenen.  
Is dit niet het geval? Bel dan ALTIJD DIRECT een HUISARTS!!  

 
o Heeft u Isordil-tabletjes of Nitro-spray voorgeschreven gekregen? Dan moet u 

deze altijd bij zich hebben. Twijfelt u of u "hartpijn" heeft? Dan moet u toch 
reageren alsof het een zuurstoftekort in de hartspier is.  

o ISORDIL en Nitro-spray werken bloeddrukverlagend. Daardoor kan duizeligheid 
ontstaan. Zorg er daarom voor dat u zit of ligt als u deze middelen gebruikt! 

o Heeft u regelmatig last van klachten die verdwijnen door rust of het gebruik van 
ISORDIL? Vertel dit dan aan uw huisarts of tijdens de controle aan uw 
cardioloog. Het kan een reden zijn om uw medicijnen aan te passen of verder 
onderzoek te doen. 

 
Hartrevalidatieprogramma 
In het hartrevalidatieprogramma leert u beter om te gaan met uw mogelijkheden en/of 
beperkingen. U kunt in het programma ook individuele begeleiding van de verschillende 
disciplines krijgen, als u daar behoefte aan heeft. 
 
De doelen van de hartrevalidatie zijn dat: 

 U zoveel mogelijk uw leven van voor de hartziekte weer oppakt. 

 Uw psychische en sociale problemen als gevolg van de hartziekte verminderen. 

 U zo leert leven dat het risico op verergering van de hartziekte vermindert. 

 U klachten die u nog heeft op een rijtje zet en bespreekt de cardioloog. 
 
Vragen 
Tijdens de training kunt u altijd vragen stellen. U kunt natuurlijk ook altijd telefonisch 
informatie vragen via het secretariaat van de afdeling Fysiotherapie, tel. (0165) 58 82 25. 
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Bouw en functie van het hart  
 

 
1. Bouw en functie van het hart 
Het hart heeft een belangrijke functie. Het pompt het bloed rond in het lichaam. 
Zo krijgen organen zuurstof en voedingsstoffen. Het hart is een holle spier en 
ligt midden in de borstholte. Het hart bestaat uit vier ruimten. Het bloed komt 
vanuit het lichaam in het hart in de rechterboezem. Vervolgens stroomt het 
naar de rechterkamer, die het bloed naar de longen pompt. De longen voorzien 
het bloed van zuurstof. Het zuurstofrijke bloed komt opnieuw in het hart en 
stroomt via de linkerboezem naar de linkerkamer. De linkerkamer pompt het 
bloed in de bloedvaten die het lichaam van zuurstof voorzien.  

In het hart heerst 
"eenrichtingsverkeer", 
dankzij de vier 
hartkleppen, die de 
vier  
hartruimten van elkaar scheiden.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De hartspier heeft om te kunnen samentrekken (= 
bloed rondpompen), zuurstof en voedingsstoffen 
nodig. De kransslagaderen, slagaders die aan de 
buitenkant van het hart lopen en die zich steeds 
fijner vertakken in de hartspier, zorgen hiervoor. 
Door elektrische prikkels die in een speciaal 

gedeelte van het hart ontstaan, trekt het 
hart samen. Afhankelijk van de mate 
van inspanning gaat dit langzaam of 
snel. In rust bijvoorbeeld 70 slagen per 
minuut. Bij inspanning 170 slagen per 
minuut.  

 
 
 
Het hart houdt ook de bloeddruk op peil. De bloeddruk wordt weergegeven in een bovendruk 
en een onderdruk. Daarbij is de bovendruk de hoogste druk en de onderdruk de laagste 
druk in het bloedvatstelsel. De bloeddruk is niet altijd hetzelfde. Dat is afhankelijk van een 
aantal factoren. Zoals rust, inspanning, stress, nierfunctie, conditie van de bloedvaten en 
prikkels vanuit het zenuwstelsel. 
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Inspanning en training 
 
1. Inleiding 
"Man was made to move" is het kernthema in de voorlichting over inspanning en training. 
Het betekent: "de mens is gemaakt om te bewegen". Bewegen hoort bij de mens. In het 
verre verleden was een goede lichamelijke conditie nodig om te overleven. Later bewoog de 
mens intensief omdat hij voornamelijk zware lichamelijke arbeid verrichtte. De laatste 
decennia is het leven "gemakkelijker" geworden door de technische vooruitgang. Auto's, 
machines, huishoudelijke apparatuur, elektrisch gereedschap en dergelijke hebben de 

noodzaak tot bewegen tot een minimum beperkt. Dit gaat tegen 
het natuurlijk gebruik van het lichaam in. Lichamelijke 
inspanning is nodig om gezond en fit te blijven. Er is weinig voor 
nodig om u beter te voelen. Alles is er in principe klaar voor. Er 
zit zuurstof in de lucht, u hebt longen, een hart, spieren en 
bloedvaten. U hoeft die alleen nog maar te gebruiken!  
Wat gebeurt er bij inspanning? Wat is training? Wat zijn de 
trainingseffecten? Aan welke voorwaarden moet training minimaal 
voldoen? Wat is het verschil tussen lichamelijke beweging en 
training? De antwoorden op deze vragen leest u hieronder. 

 
 
2. Wat gebeurt er bij lichamelijke inspanning? 

 

 Het hart werkt anders. 
Het aantal hartslagen per minuut (de hartfrequentie) gaat omhoog. Ook de hoeveelheid 
bloed die het hart per hartslag doorpompt (het slagvolume) neemt toe. Hierdoor pompt het 
hart bij inspanning per minuut meer bloed rond. 
 

 De bloeddruk stijgt. 
Dit is nodig om bepaalde processen in het lichaam goed te laten verlopen. Bijvoorbeeld 
zuurstofopname door de lichaamscellen, nierfunctie en bloedverdeling.  
  

 De bloedvaten werken anders. 
De bloedverdeling in het lichaam verandert. In rust gaat er meer bloed naar de ingewanden. 
Bij inspanning gaat er meer bloed naar de spieren, dus ook naar het hart! 
 

 De longen werken anders. 
Het aantal ademhalingen per minuut (de ademfrequentie) gaat omhoog. Ook de hoeveelheid 
lucht die per ademhaling wordt ingeademd (het longvolume) neemt toe. Hierdoor is er meer 
zuurstof beschikbaar om inspanning te kunnen leveren. Bovendien wordt koolzuur uit het 
bloed verwijderd en uitgeademd. 
 

 De spieren werken anders. 
Bij langdurige inspanning stapelen afvalstoffen zich op in de spieren. Dat geeft een moe 
gevoel. De zogenaamde "verzuring". Er treden nog meer veranderingen op bij lichamelijke 
inspanning. Bijvoorbeeld algemene vermoeidheid, zweten, het warm krijgen, hormonale 
veranderingen. Het gaat te ver om hier nu dieper op in te gaan. 
 

3. Training 

Een lichaam dat bepaalde prikkels krijgt past zich aan de omstandigheden aan. Zo verbetert 
regelmatig fietsen (de prikkel) het uithoudingsvermogen (de 
aanpassing). Het doel van trainen is de prestatie te verbeteren. 
Op den duur presteert een lichaam meer met minder inspanning.  
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Op ieder niveau is trainen mogelijk, ongeacht leeftijd, geslacht, gewicht, prestatievermogen, 
enzovoort. Belangrijk is dat de training aangepast is aan de individuele mogelijkheden. 
Trainen is een ruim begrip. Zowel kracht, snelheid, lenigheid, coördinatie als 
uithoudingsvermogen kunnen verbeteren door te trainen. Bij hartrevalidatie ligt het accent van 
de training op het verbeteren van het algemene uithoudingsvermogen (de “basisconditie”). Een 
verbeterde basisconditie heeft ook positieve gevolgen voor aspecten als toename van 
spierkracht en vergroten van lenigheid en coördinatie. Om deze aspecten (na het opbouwen 
van de basisconditie) verder te verbeteren is doelgericht trainen nodig. Zo traint een 
bodybuilder met gewichten om zijn spierkracht en spieromvang te vergroten. Een wielrenner 
gaat fietsen om zijn uithoudingsvermogen te verbeteren. Mensen met overgewicht moeten 
langdurig in een relatief rustig tempo trainen. Zij verbruiken dan vetweefsel als “brandstof” en 
vallen af. 
 

4. Trainingseffecten 
 
Het hart past zich aan.  
Het hart pompt in rust meer bloed per minuut rond. Het aantal hartslagen per 
minuut gaat omlaag. Hierdoor heeft het hart meer tijd, tussen twee 
samentrekkingen, de noodzakelijke voeding en zuurstof op te nemen. Zo kan 
het lichaam bij inspanning beter presteren. Bovendien worden er door training 
op den duur meer kleine bloedvaatjes ingeschakeld. Het gevolg is een betere 
doorbloeding van het hart. 
 
De longen passen zich aan. 

Het longvolume neemt toe en de ademfrequentie neemt af. Daardoor is er 
meer tijd om zuurstof in het bloed op te nemen. Bovendien worden de 
ademhalingsspieren minder belast zodat het ademen minder energie kost. 
 
 

Het bewegingsapparaat past zich aan. 
Training maakt spieren en gewrichten sterker en soepeler. De doorbloeding van de spieren 
die getraind worden verbetert. Ook bij de hartspier. Bovendien worden botten die regelmatig 
belast worden minder snel "broos". Bijvoorbeeld de botten van uw benen tijdens lopen. 
Daardoor neemt de kans op botbreuken, met name op oudere leeftijd, af. 
 
De bewegingscoördinatie verbetert. 

Door training verbetert ook de coördinatie. Een inspanning, bijvoorbeeld 
dansen, fietsen of schaatsen, gaat makkelijker als u het regelmatig doet. U 
gaat ‘economischer’ bewegen. Omdat u aan de beweging gewend raakt 
vermijdt u ‘onnodige’ bewegingen. U beweegt met minder inspanning zodat 
u onder andere uw hart minder belast. 

 
 
 

5. Minimale trainingsvoorwaarden. 
Om effect te bereiken moet de training, die bedoeld is om het algemene uithoudingsvermogen 
te verbeteren, aan minimale voorwaarden voldoen. Van belang is het aantal keren per week 
(frequentie), de tijdsduur (hoe lang aaneengesloten) en de intensiteit (de mate van inspanning) 
van de training. 
 
1. Frequentie:  minimaal drie keer per week. 
2. Tijdsduur :  minimaal dertig minuten.  
3. Intensiteit:  minimaal 70% van de maximale hartfrequentie  

            (=matig intensieve inspanning) 
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Een goed evenwicht in trainingsfrequentie, duur en intensiteit is belangrijk. Door overbelasting 
bestaat de kans op blessures en/of te grote hartbelasting. Onderbelasting, waardoor er geen 
trainingsprikkel is, levert geen verbetering op. 
De trainingsfrequentie, duur en intensiteit moet u geleidelijk opbouwen, afhankelijk van uw 
conditie. De training mag u geen gevoel van uitputting geven. Tijdens de inspanning moet u 
kunnen praten zonder voortdurend naar lucht te moeten “happen”. Na de training moet u een 
”gezond gevoel van moeheid’ hebben. Tijdens de revalidatie leert u met de “BORG-score” te 
werken. Hierdoor kunt u op een simpele manier het niveau van uw lichamelijke inspanning 
inschatten. Het is belangrijk dat u een volgende training pas begint als u voldoende hersteld 
bent van de vorige inspanning.  
 
Hoe beter getraind u bent, hoe moeilijker het is om uw prestatie nog verder te verbeteren. Uw 
prestatie neemt door training vooral in het begin duidelijk toe. In een goede trainingsopbouw 
verhoogt u de belasting geleidelijk aan om verdere vooruitgang te bereiken. Wilt u het 
prestatieniveau handhaven? Dan is het voldoende dat de trainingsbelasting ongeveer hetzelfde 
blijft. Stopt u met de training? Dan neemt het positieve trainingseffect snel weer af (‘use it or 
loose it’). 
 
Maximale hartfrequentie 
De maximale hartfrequentie is die hartslag waarbij het hart maximaal presteert en is 
afhankelijk van leeftijd. Deze is te berekenen volgens de formule: 220 min de leeftijd. 
Bijvoorbeeld: Iemand van 55 jaar heeft een maximale hartfrequentie van 220 - 55 = 165 
hartslagen per minuut. Om trainingseffecten te krijgen moet hij/zij dus trainen met een 
intensiteit van 70% van de maximale hartfrequentie (165) is 116 hartslagen per minuut.  

Bepaalde medicijnen voor het hart, zoals bijvoorbeeld Bèta-blokkers, 
kunnen de hartfrequentie beïnvloeden. Afhankelijk van de dosis 
(hoeveelheid mg/per dag) van de medicijnen is de hartfrequentie 
zowel in rust als bij inspanning lager. Gebruikt u zulke medicijnen? 
Dan moet u daar bij de training rekening mee houden.  
Als vuistregel geldt, zoals gezegd, dat u tijdens de training nog moet 
kunnen praten. U mag een ‘gezond gevoel van moeheid’ hebben. U 

mag nooit hartklachten uitlokken. Bovendien is het belangrijk dat u na de training weer vrij snel 
herstelt.  
 
6. Tot slot 
Bewegen is niet altijd training. Met andere woorden niet iedere lichamelijke inspanning is 
training. Lichamelijke inspanning/beweging onder de minimale trainingsvoorwaarden heeft 
zeker ook positieve effecten zoals: 

 Het onderhouden van de conditie. 

 Het bevorderen van de ontspanning. 

 Het verminderen van eventuele angst. 

 Het vergroten van het zelfvertrouwen.  
Het advies is om dagelijks te bewegen. Voor uw gezondheid is het voldoende om dagelijks 
minimaal een half uur te bewegen. Zodanig dat u er een matig intensieve inspanning voor moet 
leveren (Nederlandse Norm Gezond Bewegen). Voor de één is dit anders (afhankelijk van wat 
u gewend bent) dan voor de ander.  
Zoals gezegd is de inspanning te zwaar als u buiten adem raakt of lange tijd nodig hebt om te 
herstellen. Het is belangrijk het bewegen geleidelijk aan op te bouwen.  
U hoeft geen dingen te doen die u nog nooit heeft gedaan. Veel manieren van bewegen 

passen gewoon in uw dagelijks leven, bijvoorbeeld: 

 De trap nemen in plaats van de lift. 

 Een boodschap doen op de fiets. 

 Wandelen naar de stad in plaats van met de auto. 

 Een wandeling maken en tevens de hond uitlaten. 
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Voldoende lichaamsbeweging heeft zeker een positieve invloed op uw algemene gezondheid. 
U heeft bij een goede algemene conditie en fitheid een verhoogde weerstand tegen ziekten. Als 
u regelmatig beweegt wordt u fitter. Fitheid en gezondheid beïnvloeden elkaar dus. Het is bij 
training en beweging wel belangrijk dat u iets doet waar u plezier in heeft. Anders neemt de 
motivatie snel af en is de kans groot dat u na enige tijd toch weer stopt. 
 
Het maakt voor hart en longen in principe niet uit wat u doet. Sommige mensen geven de 
voorkeur aan een teamsport. Anderen gaan liever fietsen, lopen, tennissen of zwemmen. In 
vergelijking met vroeger moeten we nu bewust aandacht geven aan beweging en training. 
Tegenwoordig is in ons leven de noodzaak tot inspanning tot een minimum beperkt. Daarom 
is het belangrijk om voldoende lichaamsbeweging bewust in te passen in de dagelijkse 
bezigheden. 
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Medicijnen, risicofactoren en een gezonde leefstijl 
 
 
Medicijnen 

 Doel van medicijnen.  

 Verschillende soorten medicijnen. 

 Medicijngebruik. 
 
Het doel van medicijnen 

 Zuurstofvraag van de hartspier omlaag brengen. 

 Zuurstofaanbod en de doorbloeding van de hartspier verbeteren. 

 Bloeddruk verlagen. 

 Regelmatige hartslag. 

 Goede hartslagfrequentie. 

 Voorkomen van trombose. 

 Verlagen van het cholesterol. 
 
Het hart te ontlasten 
Verschillende soorten medicijnen kunnen het hart ontlasten. Er zijn medicijnen die de 
bloedvaten verwijden. Daardoor daalt de bloeddruk. Het hart hoeft minder te werken om het 
bloed door de bloedvaten te pompen. Een ander medicijn zorgt ervoor dat de nieren meer 
vocht uitscheiden dan normaal. Daardoor neemt de hoeveelheid vocht in de bloedvaten af 
en daalt de bloeddruk.  
Een belangrijke groep medicijnen, die ook vaak voorgeschreven wordt, zijn de bètablokkers. 
Zij verlagen de hartslag in rust en zorgen ervoor dat bij inspanning de hartslag minder snel 
omhoog gaat. Vaak worden deze medicijnen in combinatie met elkaar gebruikt. Zij zorgen 
voor een mindere hartbelasting. 
 
Verbeteren van het hartritme 
Een regelmatig hartritme verbetert de pompfunctie en houdt die zo goed mogelijk. Dit 
handhaaft een goede en stabiele bloeddruk, die voor een optimale bloedcirculatie zorgt. 
   
Arteriosclerose en trombose voorkomen of verminderen 
Een belangrijke groep medicijnen hierbij zijn de bloedverdunners (plaatjesremmers). De 
bloedverdunners laten de bloedplaatjes (trombocyten), die zorgen voor het klonteren van 
bloed, minder goed werken. Ook kunnen de bloedplaatjes zich niet goed meer aan de wand 
van de bloedvaten hechten. Daardoor ontstaat minder snel ongewenste stolling in de vorm 
van trombose of embolie. De plaatjesremmers worden voorgeschreven om zoveel mogelijk 
te voorkomen dat een probleem opnieuw optreedt. Een andere groep medicijnen verlaagt 
het cholesterolgehalte in het bloed. Op deze manier wordt vorming van nieuwe 
arteriosclerose voorkomen of vertraagd. 
 
Het medicijngebruik 
Misschien is het voor het eerst dat u langdurig medicijnen moet gaan gebruiken of krijgt u er 
een aantal nieuwe medicijnen bij. 
 
Belangrijk is dat u 
 

 Weet welke medicijnen u gebruikt. De meeste medicijnen hebben een merknaam. 
Een groot aantal wordt echter voorgeschreven onder de stofnaam. Het is handig om 
deze namen, als u ze kent, allebei te noteren. Met name in het buitenland kunnen 
medicijnen een andere merknaam hebben. Dezelfde stofnaam wordt overal 
aangehouden. U kunt dit ook navragen bij uw apotheek.  
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 Weet hoe de medicijnen werken en wat de eventuele bijwerkingen ervan zijn. 
Informatie daarover kunt u terugvinden op de bijsluiter of navragen bij uw apotheek. 
Bijwerkingen kunnen voorkomen. U hoeft ze niet te krijgen! Het lichaam moet soms 
wennen aan nieuwe medicijnen. Bijwerkingen kunnen na verloop van tijd afnemen.            
Blijft u last houden? Bespreek dit dan met uw huisarts of cardioloog. 

 

 Zich nauwkeurig aan de voorgeschreven dosering houdt. Verander de dosering niet 
zelf. Stop ook niet met het gebruik van de medicijnen. Overleg hierover altijd met uw 
huisarts of cardioloog. 
 

 De juiste tablet op de juiste tijd inneemt. Tablet vergeten? Neem bij twijfel wat te doen 
contact op met uw huisarts of apotheek. Gebruikt u veel medicijnen op verschillende 
tijdstippen? Dan kan het handig zijn een medicijndoos te gebruiken. 

 

 Altijd uw medicijnkaart meeneemt bij een bezoek aan uw huisarts of specialist.  
Eventuele veranderingen kunnen dan worden genoteerd.  
 

 Veel mensen denken dat alcohol verboden is als zij medicijnen gebruiken. Meestal is er 
echter geen bezwaar tegen matig alcoholgebruik. Bent u gewend een borreltje voor het 
eten of slapen gaan te nemen? Dan hoeft u dat niet te laten. 
 

Let op! 
 

 Of u genoeg medicijnen heeft tot de volgende controle bij uw huisarts of specialist. Ook 
als u met vakantie gaat. 

 De houdbaarheidsdatum. Breng medicijnen waarvan de datum verlopen is en medicijnen 
waarmee u bent gestopt terug naar de apotheek. 

 
Meer informatie over de medicijnen die u gebruikt vindt u op de bijsluiters ervan. Handig is 
om deze bijsluiters te bewaren zolang u het medicijn gebruikt. Natuurlijk kunt u ook altijd 
informatie vragen bij uw apotheek, huisarts of specialist. Bovendien heeft de Nederlandse 
Hartstichting een brochure: “Medicijnen en hartziekten” die u kunt aanvragen. De brochure is 
ook te verkrijgen bij het Patiënten Service Bureau (route 94). 
 
Risicofactoren en een gezonde leefstijl 
Verschillende omstandigheden kunnen het risico op hart- en vaataandoeningen verhogen. 
Dat zijn risicofactoren. Vaak speelt een combinatie van risicofactoren een rol. Risicofactoren 
versterken elkaar namelijk. Heeft u een of meer risicofactoren? Dan betekent dat niet dat de 
ziekte ook zeker zal ontstaan.  
 
Risicofactoren zijn onderverdeeld in niet en wel te beïnvloeden. 
 
De niet te beïnvloeden risicofactoren: 

 De kans op hart- en vaataandoeningen neemt toe met de leeftijd. Vroeger kwamen hart- 
en vaatziekten veel meer bij mannen voor dan bij vrouwen. Tegenwoordig is dat verschil 
niet meer zo groot. 

 Komen er hart- en vaatziekten in de naaste familie voor? Dat kan ook een verhoogd 
risico zijn. 
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Er is ook een aantal risicofactoren waarop u wel invloed kunt uitoefenen: 
 

 Roken 
       
Roken is een sterke risicofactor voor hart- en vaatziekten. Dat geldt voor alle vormen van 
roken. Roken beschadigt en vernauwt de bloedvaten, bevordert het ontstaan van 
arteriosclerose en beperkt de longfunctie. Stoppen met roken is dus belangrijk. Dat is 
moeilijk, maar besef dat het jaarlijks 100.000 mensen lukt om te stoppen met roken. 
Inmiddels zijn al zo’n 2.000.000 mensen gestopt. Voor sommige mensen is het heel moeilijk 
om te stoppen, maar het is ook heel veel mensen toch meegevallen. Is stoppen met roken 
voor u erg moeilijk? Vraag dan eventueel ondersteuning via uw huisarts. Kijk ook eens in uw 
omgeving wat er geregeld is voor begeleiding na het stoppen met roken. Of neem contact 
op met Stichting Stivoro tel. 0900 - 9390 of www.stivoro.nl 
 
Enkele feiten op een rij 

 Roken verdubbelt de kans op hart en vaatziekten. 

 Hartpatiënten hebben relatief een grote kans dat stoppen met roken lukt. 

 Een jaar na gestopt te zijn met roken is het risico op hart en vaatziekten met 50 % 
afgenomen. 

 Na het stoppen met roken is de kans op complicaties na een hartinfarct gehalveerd. 

 Stoppen met roken heeft bijna net zo veel resultaat als medische behandeling van een 
hartaandoening.  

 Gestopt met roken? Dan verdwijnt onmiddellijk het schadelijk effect van nicotine op de 
samentrekking van de bloedvaten en op de werking van het hart. 

 
Tips om met roken te stoppen 

 Kies een datum. Bepaal van te voren wanneer u stopt. Dan kunt u zich voorbereiden. 

 Vertel het aan mensen in uw omgeving. Zij kunnen u steunen. 

 Stop radicaal. Dan heeft u het meeste kans op succes. 

 Stop zo mogelijk tegelijk met iemand anders. U kunt elkaar dan helpen. 

 Maak een lijstje met uw redenen om te stoppen. Formuleer deze positief. 

 Ga uw rookgewoonten na. Als u die kent, weet u ook wat u kunt doen om de verleiding 
niet te groot te laten worden. 

 Doe alles weg wat u aan roken herinnert. 

 Verander in de eerste week uw eet- en drink gewoonte. Eet veel vers fruit en vermijd 
gezelligheidsdranken als koffie, thee en alcohol. 

 Neem wat extra tijd voor uzelf. Zorg voor lichamelijke ontspanning, zoals wandelen en 
zwemmen. 

 Denkt u baat te hebben bij nicotinekauwgom of pleisters? Gebruik deze hulpmiddelen 
dan gerust. 
 

 
 

 Hoge bloeddruk (hypertensie)  

Het hart trekt ongeveer 60 tot 80 keer per minuut samen. Het pompt daarbij onafgebroken 
bloed door de slagaders en aders. Het bloed vervoert zuurstof en voedingsstoffen naar alle 
delen van het lichaam en verwijdert afvalstoffen. De hoogte van de bloeddruk is afhankelijk 
van de weerstand die het bloed ondervindt als het wordt rondgepompt. Op het moment dat 
het hart samentrekt, perst het meer bloed in de slagaders en wordt de druk op de 
vaatwanden hoger. Dit is de bovendruk. Vervolgens ontspant het hart zich, waardoor de 
druk op de vaatwanden afneemt. Dit is de onderdruk.  

 

http://www.stivoro.nl/
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Wanneer is uw bloeddruk te hoog?  
De bloeddruk van gezonde mensen schommelt. De bloeddruk is 's ochtends en 's avonds 
vaak wat lager dan 's middags. De bloeddruk stijgt bijvoorbeeld door lichaamsbeweging en 
praten. Ook stemmingen hebben invloed op de bloeddruk. Door emoties, zoals angst en 
boosheid stijgt de bloeddruk. Er zijn dan ook minstens drie metingen nodig voordat een 
hoge bloeddruk wordt vastgesteld. Deze metingen worden met tussenpozen van enkele 
weken gedaan. Steeds op ongeveer hetzelfde moment van de dag en onder vergelijkbare 
omstandigheden.  

Oorzaken  
In negen van de tien gevallen is geen duidelijke lichamelijke oorzaak van een hoge 
bloeddruk aan te wijzen. Een enkele keer is hoge bloeddruk het gevolg van een ziekte van 
de nieren of de bijnieren. Wel kunnen bepaalde leef- en eetgewoonten een nadelige invloed 
op de bloeddruk hebben. Mensen die roken of te zwaar zijn, hebben bijvoorbeeld meer kans 
op een hoge bloeddruk. Ook weinig lichaamsbeweging, overmatig alcoholgebruik en veel 
stress hebben hierop een ongunstige invloed.  

Gevolgen van hoge bloeddruk  
Van een te hoge bloeddruk merkt u meestal niets. Een bloeddruk die geruime tijd te hoog is 
kan ernstige gevolgen hebben voor uw gezondheid. Door de hoge bloeddruk kunnen 
beschadigingen in de vaatwanden ontstaan. Hierop zetten zich gemakkelijk vetten en 
cholesterol af. Daardoor vernauwen de bloedvaten langzaam en slibben dicht. Dit heet 
slagaderverkalking. De weerstand in de bloedvaten neemt toe. Het hart moet dan steeds 
harder werken om het bloed rond te pompen. Dit kan leiden tot een verdikte hartspier of 
uiteindelijk tot een verzwakt hart. Verkalking van de kransslagaders die het hart van zuurstof 
voorzien, kan een hartinfarct tot gevolg hebben. Vernauwde slagaders die de hersenen van 
bloed voorzien, kunnen tot een beroerte leiden. Hoge bloeddruk kan ook de ogen en de 
nieren beschadigen. Zo'n nierbeschadiging kan weer een reeks andere 
gezondheidsproblemen met zich brengen. Hoge bloeddruk bepaalt niet alleen het risico op 
hart- en vaatziekten. Ook risicofactoren als roken, een te hoog cholesterolgehalte, 
suikerziekte en hart- en vaatziekten in de directe familie vergroten het risico. Heeft u 
meerdere risicofactoren? Dan is de kans op hart- en vaatziekten groter dan de optelsom van 
de afzonderlijke factoren. Met andere woorden: een plus een is meer dan twee.  

De bloeddruk verlagen  
Is een te hoge bloeddruk is vastgesteld? Dan bepaalt de arts in overleg met de patiënt de 
behandeling. De patiënt krijgt het advies om een gezonde voeding te gebruiken met weinig 
zout. Bij overgewicht is het belangrijk af te vallen. Een diëtist kan helpen bij het 
samenstellen van een evenwichtig voedingspatroon. Een gezonde leefstijl is sowieso 
belangrijk. Dat wil zeggen: voldoende beweging, stoppen met roken en beter omgaan met 
spanning en stress. Als u uw leefstijl aanpast en op het zoutgebruik let, kan uw bloeddruk 
dalen. Blijft de bloeddruk te hoog? Dan schrijft een arts medicijnen voor. Zijn er naast een 
hoge bloeddruk ook andere risicofactoren, bijvoorbeeld een te hoog cholesterolgehalte of 
suikerziekte? Dan krijgt u eerder medicijnen voorgeschreven.  

Om de bloeddruk te verlagen is het dus belangrijk om: 

 Gezond te eten en zout te beperken.  
 Af te vallen bij overgewicht. 
 Een gezonde leefstijl na te streven. Neem voldoende beweging. Rook niet en ga 

beter om met spanning en stress. 
 Gebruik eventueel medicijnen 
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 Overgewicht 
Veel mensen denken dat je net zo slank moet zijn als fotomodellen. Geeft de weegschaal 
een paar kilo extra aan? Dan ben je te dik. Dat is niet waar. Maar het is wel goed om op uw 
gewicht te letten. Een goed gewicht verkleint het risico op hart- en vaatziekten, 
gewrichtsklachten en andere gezondheidsproblemen.  

Wanneer is er overgewicht?  
U voelt zich het lekkerst bij een bepaald gewicht. Vaak is dat ook het gewicht dat goed is 
voor uw gezondheid. Een paar kilo meer of minder is meestal geen probleem. Fors 
overgewicht geeft een groter risico op hart- en vaatziekten. Zeker als iemand rookt, of een 
verhoogde bloeddruk, te hoog cholesterolgehalte of suikerziekte heeft. Zit het teveel aan vet 
rondom de buik? Dan geeft dat extra risico op hart- en vaatziekten.  

Uw gewicht bepalen  
Er is een eenvoudige, nieuwe manier om te weten of het nodig is uw gewicht te verlagen. 
Meet uw middelomtrek. De middelomtrek bij mannen mag niet meer dan102 cm zijn. Bij 
vrouwen niet meer dan 88 cm. Het is goed om actie te ondernemen als de middelomtrek te 
groot is. Is de middelomtrek tussen de 94 en 102 cm (mannen) of tussen de 80 en 88 cm 
(vrouwen)? Dan is het belangrijk om het gewicht stabiel te houden. Is uw cholesterolgehalte 
te hoog, rookt u, of heeft u een hoge bloeddruk? Dan is het wel nodig om het gewicht te 
verlagen. Met de gewichtswijzer kunt u bepalen of u een goed gewicht heeft.  

Oorzaken van overgewicht 
Ons lichaam heeft energie nodig. Die energie haalt het uit ons voedsel. Toevoer en verbruik 
moeten met elkaar in balans zijn. Het lichaam slaat niet verbruikte energie op in de vorm van 
vet. Bij sommige mensen ontstaat overgewicht omdat ze meer eten dan ze nodig hebben. 
Bij anderen omdat ze maar weinig bewegen. Toch zijn er vaak opvallende verschillen tussen 
mensen. Het heeft te maken met de erfelijke aanleg, zeggen sommigen. Onderzoekers 
menen dat genetische aspecten wel van invloed zijn, maar dat het zeer twijfelachtig is of ze 
echt belangrijk zijn. Ze zoeken het meer in een combinatie van veel, kleine, factoren die er 
met elkaar voor zorgen dat de stofwisseling en de eetlust ontregeld raken.  

Gevolgen van overgewicht  
Wie een veel te hoog lichaamsgewicht heeft, heeft een groter risico op hart- en vaatziekten. 
Vooral het risico op een hartinfarct is groter. Door het overgewicht moet het hart harder 
werken. Bovendien stijgen het cholesterolgehalte en de bloeddruk. Ook dat is ongunstig. 
Mensen met overgewicht krijgen vaker suikerziekte. Overgewicht is tevens van invloed op 
ziekten van het bewegingsapparaat, zoals: artrose van de handen en knieën, lage rugpijn en 
jicht. Daarnaast heeft overgewicht ook galblaasaandoeningen, kortademigheid en 
slaapstoornissen tot gevolg.  

Tips 

Het gewicht verlagen  
Veel mensen denken bij afvallen vooral aan minder eten, aan hongerkuren. Maar er hoeft 
helemaal niet gehongerd te worden. Eetgewoonten veranderen is vaak het belangrijkste. 
Daarbij is het belangrijk om kritisch te kijken naar de producten die u koopt en naar de 
manier waarop u ze bereidt. De laatste tijd is duidelijk geworden dat meer bewegen ook 
belangrijk is. Door extra bewegen alleen valt u niet spectaculair af. Maar meer bewegen in 
combinatie met aandacht voor het eten, maakt afvallen veel gemakkelijker. Het biedt 
afleiding en zorgt ervoor dat u het goede gewicht beter blijft houden.  
Meer bewegen en gezond eten: u voelt zich lekkerder, fitter en zo blijven uw hart en 
bloedvaten in goede conditie. Maar het vraagt dus om een andere leefstijl. Als u zich 
professioneel laat begeleiden is de kans op succes groter. Overleg met uw huisarts over 
verwijzing naar bijvoorbeeld een diëtist.  
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Meer bewegen  
Als u meer beweegt, verhoogt u uw energieverbruik. Streef elke dag naar minstens een half 
uur beweging. Dat leidt niet tot spectaculaire verbetering van het gewicht. Het maakt het in 
ieder geval gemakkelijker om uw huidige gewicht te behouden. Het is niet nodig om in een 
keer een half uur achter elkaar te bewegen. Dat halve uur kan ook worden verdeeld over 
bijvoorbeeld drie keer tien minuten, of twee keer een kwartier. En het is niet nodig u schuldig 
te voelen als het een dag niet lukt. Elke dag waarop u actief bent, levert gezondheidswinst 
op. Meer informatie treft u in de brochure Overgewicht.  

De snelle aanpak 
Bij de snellere aanpak is het de bedoeling dat u in een hoger tempo afvalt. Maar het vraagt 
om extra discipline. Dat geldt zowel voor het eet- als voor het beweegplan. Ga niet elke dag 
op de weegschaal staan. Maar kies een vast moment in de week om u te wegen. Dat geeft u 
een goed inzicht in het gewichtsverloop.  

Bewegen: extra sporten  
Als u lichamelijk actief bent en daarnaast extra sport, verbruikt u meer energie. Zo gaat het 
afvallen sneller. Probeer wat vaker te sporten, naast de dertig minuten die u al dagelijks 
beweegt. Sporten die vooral zorgen dat het energieverbruik stijgt, zijn: wandelen, joggen, 
hardlopen, fietsen, zwemmen, steps en aerobics. Sporten die vooral ook het figuur 
verbeteren zijn onder meer: krachttraining, squash, shape-up oefeningen, callanetics, judo, 
fitness en gymnastiek 

 

 
 

 Diabetes Mellitus (suikerziekte) 
Diabetes mellitus is ook een belangrijke oorzaak van hart- en vaatziekten. Een goede 
behandeling met dieet en medicijnen beïnvloedt het risico gunstig. Veel (oudere) 
mensen met suikerziekte hebben ook last van overgewicht. Door minder vet te eten, 
verbetert de bloedsuikerspiegel en door af te vallen neemt het risico op hart en 
vaatziekten af. Belangrijk is het om de adviezen van uw arts, diëtiste en 
diabetesverpleegkundige zo goed mogelijk op te volgen en uw bloedsuikers zo gunstig 
mogelijk te houden. Ook hier gelden weer de adviezen over een gezonde leefstijl. 
 
 
 
 
 
 

 

 Verhoogd cholesterol 

Cholesterol is een vetachtige stof die het lichaam nodig heeft als bouwstof. Zonder 
cholesterol kan het lichaam niet functioneren. Maar een teveel ervan is schadelijk. 
Het meeste cholesterol maakt het lichaam zelf in de lever. Een klein gedeelte neemt 
het rechtstreeks op uit de voeding. Normaal gesproken maakt het lichaam precies 
voldoende cholesterol om goed te kunnen functioneren. Niet alle soorten cholesterol 
slecht zijn voor de gezondheid. Toch is het belangrijk om op uw cholesterolgehalte te 
letten. Artsen beoordelen uw cholesterolgehalte in het bloed in combinatie met 
andere risicofactoren zoals uw rookgedrag, de hoogte van de bloeddruk, al dan niet  
diabetes (suikerziekte) hebben en het voorkomen van hartziekte bij eerstegraads 
familieleden onder de zestig jaar.  
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 Stress en spanningen 
Spanningen horen bij het leven. Chronische spanningen, waarbij er geen sprake meer is van 
zich echt kunnen ontspannen, werken echter ongunstig op het lichaam.   
Enkele tips: 

 Volg de ontspanningsadviezen. 

 Krop problemen niet op, maar praat erover. 

 Zorg dat er dagelijks momenten zijn waarop u even niets moet. 

 Zoek afleiding in hobby/sport. 

 Wind u niet op over kleine dingen. Geniet van het positieve en probeer daar oog voor te 
hebben. 
 

In het algemeen geldt dat wie een verhoogd risico heeft, moet letten op alle risicofactoren. 
We leven in een jachtige samenleving. Op het werk wordt veel van ons verwacht. Ook 
ingrijpende gebeurtenissen in het leven, zoals verlies van een partner, spanningen in de 
familie of op het werk kunnen leiden tot stress. De hoeveelheid spanning en de manier 
waarop we met spanning omgaan, bepalen of er stress ontstaat.  

Waarom stress vermijden  
Stress kan invloed hebben op het ontstaan van hart- en vaatziekten. Stress heeft een effect 
op de ademhaling, de hartslag en de bloeddruk. Het lichaam probeert extra zuurstof en 
voedingsstoffen naar de spieren en de hersenen te sturen. Het hart helpt daarbij door sneller 
te kloppen en de druk in de bloedsomloop te verhogen. Zo kan stress de bloeddruk 
verhogen. Langdurige stress kan leiden tot chronische klachten en ziekten, zoals 
maagklachten, overspannenheid en hartproblemen. De weerstand vermindert, waardoor 
vatbaarheid voor stoornissen en (infectie)ziekten toeneemt. 
Het komt vaak voor dat mensen die onder stress gebukt gaan ongezonder leven: meer 
roken, drinken, ongezond eten en weinig rust nemen. Deze factoren vergroten het risico op 

een hartinfarct.  

 

Tips  
Wilt u beter met spanning omgaan? Kies dan een van de volgende tips om mee te 
beginnen:  

 Zorg dat er dagelijks momenten zijn dat u niets hoeft. 
 Hol niet achter de feiten aan, plan en denk vooruit. 
 Wees alert op tekenen van stress, zoals: stijve spieren, kramp in de nek en rug, 

hoofdpijn. Voelt u zoiets? Ga dan even iets heel anders doen. 
 Probeer ook de oorzaak te vinden en er een oplossing voor te bedenken. 
 Concentreer u op een ding tegelijk. Dat werkt nog sneller ook. 
 Gun u zelf tijd om rustig te eten. 
 Wind u niet op over kleine dingen. Maakt u zich niet wijs dat alles tegenzit. 
 Heeft u problemen? Krop ze dan niet op. Bespreek ze met uw partner, een goede vriend, 

een collega, uw baas of de huisarts. Anders blijft u er langer mee rondlopen dan 
misschien nodig is. 

 Probeer de oorzaak van stress weg te nemen. Stel het niet uit met alcohol, nicotine of 
eetbuien. 

 Probeer eens wat ontspanningsoefeningen. 
 Zoek afleiding in een hobby of sport. 
 Probeer niet altijd de beste, de slimste of de leukste te zijn.  
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Activiteiten voor een gezonde leefstijl 

Het Franciscus Ziekenhuis biedt als onderdeel van het hartrevalidatieprogramma een 
leefstijlcursus aan. Er vinden regelmatig bijeenkomsten plaats, waarin het doel en de inhoud  
van deze cursus uiteengezet wordt. Voor meer informatie hierover belt u (0165) 58 87 52. 
Een aantal RIAGG's en GGD's organiseert cursussen waar u leert omgaan met spanningen 
en stress. Informeer bij het RIAGG of GGD bij u in de buurt. Ook verzorgt de Hartstichting 
onder de titel 'wie een hart heeft..' voorlichtingsbijeenkomsten over een gezonde leefstijl. In 
de bijeenkomst komt ook het thema stress aan bod. Het minimum aantal deelnemers is 25. 
De Hartstichting vraagt voor het verzorgen van een voorlichtingsbijeenkomst een donatie 
van € 50,-- per groep. De overige kosten, zoals die voor zaalhuur en consumpties zijn voor 
eigen rekening. 

Streef een gezonde leefstijl na! 
 

 Stop met roken 
Roken veroorzaakt 40% van alle hartklachten. 

 

 Beweeg meer 
Wandelen, zwemmen, fietsen of een andere sport. 

 

 Neem goede voeding 
Lekker en gevarieerd, meervoudig onverzadigd vet, zuinig met zout 

 

 Let op overgewicht: 
Dieet en beweging. 
 

 Let op cholesterolgehalte en bloeddruk 
Laat die regelmatig controleren. 
 

 Ga beter om met stress onder andere door: 
o De ontspanningsadviezen toe te passen. 
o Te leren uw grenzen duidelijk aan te geven.  
o Nee te durven zeggen.  
o Minder prestatiegericht te zijn.  
o Positief te denken. 

     
 

Het hart is een belangrijk orgaan met een belangrijke functie. Namelijk het bloed 
rondpompen om heel het lichaam van zuurstof en energie te voorzien. Daarnaast neemt het 
hart een belangrijke plaats in het gevoelsleven in.  
 
Gevoelens van liefde en geluk worden er aan toegekend. Onze cultuur kent een heleboel 
spreekwoorden waarin het hart genoemd wordt, zoals een gebroken hart hebben, met hart 
en ziel, met de hand over het hart strijken. Misschien ook dat het daarom zo ingrijpend is 
wanneer je merkt dat er iets met je hart niet in orde is. Belangrijk is het om hier bewust bij stil 
te staan en te kijken wat er nodig is om goed te herstellen en eventuele problemen in de 
toekomst te voorkomen. Ons hart verdient goede zorg, misschien beseffen we het niet altijd 
en staan we er niet vaak genoeg bij stil want:  
 
Eigenlijk heeft iedereen een hart van goud. 
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Medische en maatschappelijke factoren bij een hartziekte 
 
Mensen met een hartziekte hebben vaak vragen over lichamelijke, psychische en sociale 
aspecten, zoals: 
 

 Ongeloof en schrik 
Een hartinfarct is een ingrijpende gebeurtenis. Het gebeurt onverwacht en kan ongeloof en 
grote schrik bezorgen. Alles wat voor de hartaandoening zo vanzelfsprekend leek, kan op 
losse schroeven komen te staan. Het besef dat het leven plotseling heel anders kan lopen 
en dat je daar niets aan kunt veranderen kan onzekerheid geven. Onzekerheid over de 
toekomst. Moet u nu de dagelijkse dingen veranderen? U wil graag een nieuw evenwicht 
vinden en opbouwen. 

 

 Angst 
Zeker in het begin kunnen mensen angstig zijn. Bang voor een nieuw infarct. Bang zich in te 
spannen. Het ziekenhuis ervaren zij als een veilige omgeving. De uitspraak van de dokter: 
“u mag naar huis”, ervaart u misschien helemaal niet als aangenaam. Volgens de dokter 
gaat het medisch gezien goed met u. De operatie is goed verlopen en het lichamelijk herstel 
gaat goed. Maar u kunt dat anders voelen.  

 

 Conditieverlies/vermoeidheid 
U ervaart dat u minder kunt dan u dacht/wilt. Dat betekent niet dat het niet goed met u gaat. Het 
is een logisch gevolg van wat u is overkomen. Let vooral goed op wat uw lichaam aangeeft. 
Verzet u daar niet tegen! Stop als u moe bent en tank bij om weer verder te kunnen. Uw herstel 
gaat geleidelijk. Bouw dus langzaam op. Eet minder vet, beweeg meer. Rook niet en ontspan 
op tijd. Iedereen kent deze leefregels. Zeker in het begin zijn patiënten en hun partners echt 
bereid hun leefstijl aan te passen. Goede informatie is daarbij belangrijk. 
 

 Leefstijl aanpassen 
De leefstijlcursus die het ziekenhuis u aanbiedt na het volgen van de revalidatie, kan u 
daarbij tot grote steun zijn. 
 

 Gevolgen  
Op het gebied van emoties, gedrag en gevoel. 
 

 Relaties en werk 
Aan het begin van de hartrevalidatie wordt u gevraagd een lijst over de kwaliteit van uw 
leven in te vullen. Deze vragenlijst geeft een indruk over hoe het met u gaat op lichamelijk, 
emotioneel en sociaal gebied. Factoren als angst en onzekerheid kunnen van invloed zijn op 
de score. Is de score onder de norm? Dan krijgt u een verwijzing naar het maatschappelijk 
werk. 
 
Risicofactoren 
Er zijn te beïnvloeden en niet te beïnvloeden risicofactoren voor een hartaandoening. 
 
Niet te beïnvloeden zijn bijvoorbeeld:  

 Geslacht. 

 Leeftijd.  

 Erfelijkheid. 
 
Te beïnvloeden zijn bijvoorbeeld:  

 Roken.  

 Overgewicht en gebrek aan bewegen. 

 Stress. 
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Stress 
Stress is een bekend begrip. Het betekent ‘spanning’ en vooral een teveel aan spanning. 
Elke gebeurtenis of verandering die om een aanpassing vraagt, brengt spanning met zich 
mee. Spanning is niet per definitie ongezond. Op veel momenten is stress nodig en nuttig 
om te kunnen functioneren en presteren. Denk aan een examen of een klus die binnen een 
bepaalde tijd af moet zijn. 
Stress kunt u dus niet altijd voorkomen. U kunt wel zelf bepalen hoe u ermee omgaat. 
Dat uw ziekte spanning geeft is normaal en tijdelijk. Spanning komt vooral voor bij mensen die 
hoge eisen aan zichzelf stellen. Ze vinden vaak dat ze alles zelf moeten doen. Zij kennen hun 
grenzen niet, durven geen nee te zeggen, enzovoort. Ze zetten zichzelf min of meer constant 
onder druk. 
 
Oorzaken 
Stress kan verschillende oorzaken hebben: 
 

 Interne oorzaken.  
Deze liggen voornamelijk bij onszelf. Bijvoorbeeld teveel willen. Te hoge verwachtingen 
hebben. Teveel controle willen uitoefenen op externe situaties of op anderen. Geen fouten 
willen of mogen maken. Al met al vergt u teveel van uzelf. U neemt onvoldoende tijd of heeft 
onvoldoende vaardigheden om alles waar te maken. 

 

 Externe oorzaken. 
Dit zijn geregeld terugkerende kleine bronnen van irritaties in uw dagelijks leven. Ook 
chronisch belastende omstandigheden kunnen een rol spelen. Over het algemeen bestaat 
er geen oplossing voor die omstandigheden. Tot slot spelen ingrijpende gebeurtenissen in 
uw leven een rol, waaronder bijvoorbeeld een hartaandoening. 
 
Wanneer en hoe ontstaat stress? 
Stress heeft te maken met de verhouding tussen draaglast en draagkracht. Draaglast zegt 
iets over het aantal en de intensiteit van ingrijpende gebeurtenissen die iemand in zijn leven 
te verwerken krijgt. Draagkracht is het vermogen deze gebeurtenissen aan te kunnen en te 
verwerken. Dit hangt mede af van karakter/persoonlijkheid.  
 
Is er geen evenwicht tussen draaglast en draagkracht? Dan ontstaat er ongezonde stress. U 
heeft zich nog niet hersteld van de ene stressvolle situatie of de volgende dient zich alweer 
aan. Het is dan de langdurige toestand van stress die u kan opbreken. 
 
Bij een ingrijpende gebeurtenis als een hartoperatie of een hartinfarct, is het normaal dat er 
stress ontstaat. Stress is dan de reactie op de gebeurtenis. Het automatische vertrouwen 
dat u in uw lichaam had, is geschonden. U bent daardoor oplettender geworden. Op zich is 
dat niet schadelijk. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee. U kunt bewust of 
onbewust zo op uw lichaam letten dat u er last van hebt. Dat roept spanning op. Uw lichaam 
raakt gespannen en gaat signalen afgeven. Paniek kan toeslaan. Ongerustheid neemt toe 
en de stress ook. Het evenwicht tussen draaglast en draagkracht dreigt verstoord te raken. 
Het is belangrijk dat u leert te onderkennen wat typische hartklachten zijn. Het lichaam geeft 
vaak tijdelijke reacties af. Die verminderen met een week of zes en gaan weer over. Deze 
reacties kunnen ook bijwerkingen van medicijnen zijn.  
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Signalen van ongezonde stress kunnen zich op verschillende manieren uiten, 
namelijk: 
A. Lichamelijk. 
B. Gevoelsmatig 
C. Gedragsmatig. 
 
A. Lichamelijk 

 De hartslag verhoogt. 

 De bloeddruk stijgt. 

 Spierpijn als gevolg van verhoogde spierspanning. 

 Slapeloosheid. 

 Hoofdpijn. 

 Duizeligheid. 

 Droge mond. 

 Transpireren. 

 Vermoeidheid. 

 Warm krijgen. 

 Trillende handen of benen. 
 
Natuurlijk moet u altijd eerst uitsluiten of deze klachten een lichamelijke oorzaak hebben. Als 
dat is uitgesloten kunt u eens verder kijken hoe die klachten ontstaan. 
 
B. Gevoelsmatig 

 Angst. 

 Opwinding. 

 Irritatie. 

 Onzekerheid. 

 Lusteloosheid. 

 Somberheid. 

 Neerslachtigheid. 

 Machteloosheid. 

 Schrikachtigheid. 
 
C. Gedragsmatig 

 Ongezond eten. 

 Meer alcohol gebruik. 

 Meer medicijngebruik. 

 Zich terugtrekken en/of isoleren. 

 Druk praten. 

 Piekeren. 

 Niet meer kunnen genieten en ontspannen. 

 Meer klagen, cynisch zijn. 

 Concentratie problemen. 

 Geheugen problemen. 
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Wat kunt u aan uw stress doen? 

 Zorg dat er op een dag momenten zijn dat u niets hoeft. 

 Hol niet achter de feiten aan, plan en denk vooruit. 

 Wees alert op tekenen van stress. 

 Probeer de oorzaak van stress te achterhalen en er een oplossing voor te vinden. 

 Zoek de oplossing niet in nicotine, drank of te veel eten. 

 Concentreer u op één ding tegelijk. 

 Gun uzelf de tijd om rustig te eten. 

 Wind u niet op over kleine dingen. Maakt u zichzelf niet wijs dat alles tegenzit. 

 Heeft u problemen? Krop ze niet op. Bespreek ze met uw arts, partner, vriendin. 

 Doe ontspanningsoefeningen. 

 Probeer niet altijd de slimste, de beste of de leukste te zijn. 
 
Leefstijlcursus 
Is dit niet voldoende voor u? Kunt u hierbij ondersteuning gebruiken? Dan kunt u na het 
revalidatieprogramma deelnemen aan de Leefstijlcursus. De cursus bestaat uit vier 
bijeenkomsten van elk twee uur waar u samen met uw partner aan kunt deelnemen. 
 
Waar wordt dan aandacht aan geschonken? 
Veranderingsprocessen en aanpassing kosten tijd. Dat heeft ook te maken met sociale 
vaardigheden. Bijvoorbeeld voor jezelf op durven komen, nee durven zeggen, stoppen met 
onnodig piekeren en proberen reëel te denken. Deze onderwerpen komen in de 
Leefstijlcursus aan bod. 
 
Rol van de partner en de omgeving 
Revalideren doe je samen. Alle aandacht gaat uit naar de patiënt. Maar de partner verdient ook 
aandacht. Die moet vaak meer werk verzetten. Wat de patiënt is overkomen heeft ook 
gevolgen voor de partner. De partner is niet alleen lichamelijk maar ook psychisch extra belast. 
Uit overbezorgdheid kan de partner de patiënt dingen uit handen nemen die hij/zij best zelf kan 
doen. Het is zoeken naar een nieuw evenwicht.  
 
Werkhervatting 
De Wet Poortwachter houdt in dat werkgevers en werknemers zelf verantwoordelijk zijn voor 
een snelle reïntegratie van zieke werknemers. Er wordt daarvoor een plan van aanpak 
gemaakt. Daarbij kunnen bijvoorbeeld de ARBO dienst of een reïntegratie bedrijf worden 
ingeschakeld. 
Mogelijkheden daarbij zijn omscholing of een andere functie binnen het bedrijf. 
Bent u het niet eens met het plan van aanpak? Dan kunt u bij het UWV een second opinion 
aanvragen. Dit kan zowel de werkgever als de werknemer doen en kost € 50,--. 
U kunt een deskundig oordeel aanvragen over de vraag of u wel of niet arbeidsongeschikt 
bent. Ook als er onenigheid is over wat wel of niet passende arbeid is. Zo’n oordeel is niet 
bindend maar weegt wel zwaar als het eventueel zou komen tot een gerechtelijke 
procedure. 
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Hart voor goede voeding 
 
 
 
1. Inleiding 
De manier waarop we leven, onze leefstijl, heeft invloed op het ontstaan van hart- en 
vaatziekten. Bijvoorbeeld hoe we bewegen of omgaan met stress. Maar zeker ook onze 
eetgewoonten.  Dat gezond eten belangrijk is, weten we allemaal. Maar wanneer eet je nu 
gezond? Daar komt in dit hoofdstuk aan de orde. 
 
Risicofactoren voor hart- en vaatziekten, die te maken hebben met onze eetgewoonten, zijn: 

 Te hoog cholesterolgehalte. 

 Overgewicht. 

 Te hoge bloeddruk. 

 Alcoholgebruik. 
 
Deze informatie is algemeen en niet op uw persoonlijke situatie afgestemd. Heeft u van uw arts 
of diëtist andere voorschriften gekregen? Dan is het beter deze persoonlijke adviezen op te 
volgen.  
 
2.  Gezonde voeding 
U hoeft geen dieet te volgen om gezond te eten. De adviezen die bij hart- en vaatziekten 
worden gegeven zijn voor iedereen goed. U hoeft geen dingen te eten die u niet kent of lust. 
Gezond eten is niet moeilijk te bereiden of duur. Extra aandacht voor wat u koopt en wat u eet 
is al een stap in de goede richting. Deze informatie is een hulpmiddel bij het samenstellen van 
smakelijke en goede voeding.  
 
 

      
Door middel van gezonde voeding krijgen 
we alle voedingsstoffen die ons lichaam 
nodig heeft binnen. Deze voedingsstoffen 
zijn koolhydraten, eiwitten, vetten, 
vitamines, mineralen en natuurlijk vocht. 
Gezond eten begint bij gevarieerde 
maaltijden. De voedingsmiddelen die in 
een gevarieerd eetpatroon voorkomen 
staan in de Schijf van Vijf.  

 
 
 
 
 
 
 
Wilt u er zeker van zijn dat u alle nodige voedingstoffen binnenkrijgt? Kies dan elke dag iets uit 
elk van de vijf vakken van de Schijf van Vijf . De vijf vakken zijn niet even groot. Hoe groter het 
vak is, hoe meer u van de producten in dat vak nodig heeft. Hoe kleiner het vak, des te minder. 
Wilt u meer weten over de Schijf van Vijf? Dan kunt u dit nalezen in de brochure hierover.  
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3.  Wat heeft u dagelijks nodig? 
Om aan voldoende voedingsstoffen, vitamines en mineralen te komen, is het belangrijk niet te 
veel maar ook niet te weinig te eten. Maar wat heeft u nu dagelijks nodig? 
 
Onderstaande tabel geeft hiervan een idee: 
 

 20 – 50 jaar 50 – 70 jaar 
 

Brood 6 – 7 sneetjes 5 – 6 sneetjes 
 
Aardappelen 
 

 
4 – 5 stuks 
(150 – 250 gram) 

 
3 – 4 stuks 
(150 – 200 gram) 

 
Groente 
 

 
4 groentenlepels 
(200 gram) 

 
4 groentenlepels 
(200 gram) 

 
Fruit 
 

 
2 vruchten 
(200 gram) 

 
2 vruchten 
(200 gram) 

 
Melk en  
Melkproducten 

 
450 ml 

 
500 ml 
 

 
Kaas 

 
1.5 plak (30 gram)  

 
1.5 plak (30 gram) 

 
Vlees(waren), vis, kip, ei,  
tahoe en tempé 

 
100 - 125 gram 
(uitgaande van gare 
producten)  

 
100 – 125 gram 
(uitgaande van gare 
producten) 

 
Halvarine, margarine,  
bak- en braadproducten 

 
30 – 35 gram + 
1 eetlepel voor 
bereiding 

 
25 – 30 gram + 
1 eetlepel voor bereiding 

 
Vocht 
 

 
1½ - 2 liter 
(10 – 12 kopjes) 

 
1½ - 2 liter 
(10 – 12 kopjes) 

 
Vindt u het veel? U kunt ook gerust tussen de maaltijden door iets uit deze tabel eten. Denk 
eens aan een stuk fruit tussendoor, of een plak ontbijtkoek. Op die manier verdeelt u uw eten 
goed over de dag. U krijgt toch alles binnen wat u nodig heeft. 
 

4. Een te hoog cholesterolgehalte 

Wat is cholesterol? Cholesterol is een vetachtige stof, die ons lichaam zelf aanmaakt in de 
lever. Het is een bouwstof voor bijvoorbeeld vitamines en hormonen en voor de celwanden in 
ons lichaam. Een te hoog cholesterolgehalte in het bloed is echter een risicofactor voor hart- en 
vaatziekten. Want een te veel aan cholesterol kan zich vastzetten aan uw bloedvatwanden. Zo 
kunnen vernauwingen of zelfs afsluitingen ontstaan.  

 
Er bestaan verschillende soorten cholesterol. Een ervan is het LDL cholesterol, de 
zogenaamde slechte soort. Deze soort heeft het bloedvatvernauwende effect.   
Er is ook goed cholesterol: het HDL cholesterol . Dit werkt opruimend en werkt juist 
beschermend tegen hart- en vaatziekten. 
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Cholesterol komt van nature in onze voeding voor. In dierlijke voedingsmiddelen. Eet daarom 
niet te veel van producten die rijk zijn aan cholesterol. Er zit veel cholesterol in eidooier, 
orgaanvlees (zoals lever, leverworst) en garnalen.  
Neem daarom niet meer dan twee à drie eieren per week en eet niet vaker dan een keer per 
veertien dagen orgaanvlees of garnalen. Maar nog veel belangrijker is: Let op vet. Ons lichaam 
kan van verzadigd vet cholesterol maken. 
 
5.  Minder vet, maar hoe? 
Van te veel verzadigd vet in onze voeding maakt het lichaam te veel cholesterol. Dus is het 
belangrijk om erop te letten hoeveel vet u eet en welke soort vet u kiest.  
 
Zichtbare en onzichtbare vetten 
Bij vet in de voeding denken we al snel aan het vet dat je kunt zien. Zoals een randje vet aan 
vlees en vleeswaren, roomboter en margarine.  
Veel producten bevatten echter vet dat niet is te zien. Bijvoorbeeld bij volle melkproducten, 
volvette kaas, snacks en koeken. Dit vet heet ook wel onzichtbaar vet. De etiketten op de 
verpakking geven vaak veel informatie over het vetgehalte. Lees de etiketten dus goed! 
 
De soorten vet 
Er is verzadigd en onverzadigd vet. Vooral verzadigd vet verhoogt het cholesterolgehalte in het 
bloed en daarmee de kans op hart- en vaatziekten. Onverzadigd vet helpt juist het 
cholesterolgehalte te verlagen. Onverzadigd vet is dus gezonder dan verzadigd vet. 
 
Wat is verzadigd vet? 
Verzadigd vet is bijna altijd dierlijk vet. Het is hard, zelfs bij kamertemperatuur. Ook zijn er 
plantaardige verzadigde vetten. Bijvoorbeeld kokos, cacao en palmolie. En let op, geharde 
plantaardige oliën zijn ook verzadigd. 
Er zit veel verzadigd vet in volle zuivelproducten (melk, yoghurt, vla, slagroom, crème fraiche, 
kaas enzovoort), roomboter, vette vleessoorten, zoals gehakt, worst, spek, en vette 
vleeswaren. Maar ook snacks, zoutjes, koekjes, cake, taart, chocolade, kokos, niet vloeibare 
margarine en koffiecreamer zijn rijk aan verzadigd vet. Kant en klare maaltijden en pizza’s zijn 
vaak met veel verzadigd vet bereid.  
 
Door vaker halfvolle en magere producten te kiezen kunt u de hoeveelheid verzadigd vet goed 
beperken. Kies bijvoorbeeld voor halfvolle en magere zuivelproducten, magere vleessoorten en 
vleeswaren, 20+ en 30+ kaas en mindere vette tussendoortjes. 
 
Wat is onverzadigd vet? 
Onverzadigd vet heeft een gunstige invloed op de hoeveelheid cholesterol in ons bloed. 
Onverzadigd vet is meestal plantaardig en te herkenen omdat het zacht of vloeibaar is bij 
kamertemperatuur. Vis is een dierlijk product dat rijk is aan onverzadigd vet! Vis bevat visolie.  
 
Probeer dus de producten die rijk zijn aan verzadigd vet zoveel mogelijk te vervangen door 
producten die onverzadigd vet bevatten. 
Producten met veel onverzadigd vet zijn bijvoorbeeld: 

 Dieethalvarine.  

 (Vloeibare) dieetmargarine.  

 Vloeibare bak en braadproducten. 

 Oliesoorten (zoals olijfolie, slaolie en zonnebloemolie).  

 Noten.  

 Pinda’s. 

 Zaden.   

 Vette vis.  
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U kunt op de voedingswaardedeclaratie 
kijken of de soort halvarine en 
margarine die u heeft een goede keuze 
is. Is de hoeveelheid verzadigd vet per 
100 gram halvarine/margarine gelijk of 
minder is dan 17 gram? Dan is het een 
goede keuze. 

Zonne 
Pond 

voedingswaarde per 100 g: 

Energie…...…500 KJ (356 kcal) 
Eiwit  ………………………0,8 g 
Koolhydraten………………0,4 g 
Waarvan suikers:…………0,0 g 
Vet ………………………….40 g 
Waarvan: 
-verzadigd……………...….10 g 
-trans…………………………1 g 
-enkelvoudig onverzadigd….9 g 
-meervoudig onverzadigd...20 g 
-cholesterol………………..1 mg 
Natrium…………………..0,35 g 

zonnebloem- 

halvarine 

met 70% 

zonnebloemolie 

bevat gegarandeerd 

45-50% linolzuur 

500 g   e 

 
Vis 
Vis bevat voornamelijk onverzadigd vet, de visolie. Het is daarom aan te raden om minimaal 
een tot twee keer per week vis te eten. U kunt vis eten bij de warme maaltijd, maar ook als 
vervanging van (verzadigd vetrijk) broodbeleg. U kunt vette en magere vissoorten prima 
afwisselen. Vette soorten zijn onder andere zalm, makreel, paling, haring en sardines. 
Voorbeelden van magere soorten zijn kabeljauw, koolvis, schelvis, schol, tong , wijting, tonijn, 
forel, tilapia en pangafilet.Kies liever geen gepaneerde vis, zoals lekkerbekjes en kibbeling. Het 
deeglaagje bevat veel verzadigd vet. 

 
6.  Een gezond gewicht 

Door de verschillen in lichaamsbouw, lichamelijke activiteit, erfelijke factoren en geslacht, is het 
gewicht bij iedereen verschillend. Daarom is moeilijk te bepalen wat voor iedereen het goede 
gewicht is. Wel is met de body mass index globaal te bepalen wat een gezond gewicht is bij 
een bepaalde lengte. 
 
   20-25:   gezond gewicht 
   25-30:   licht overgewicht 
   Meer dan 30:  overgewicht 
 
 
Het is belangrijk om op uw lichaamsgewicht te letten  
want overgewicht is een risicofactor.  
Bovendien heeft uw gewicht invloed op uw bloeddruk  
en uw cholesterolspiegel.  
Bent u te zwaar en u wilt graag afvallen? Dan  
blijft het nodig om alle voedingsstoffen die uw  
lichaam nodig heeft binnen te krijgen.  
 
Als basis kunt u de tabel met de aanbevolen hoeveelheden gebruiken. Let daarnaast op met 
vet, suiker en alcohol. Deze leveren veel calorieën. Een aantal praktische tips vindt u op de 
volgende bladzijden.  
 
Afvallen in de praktijk 
Het is belangrijk om drie hoofdmaaltijden per dag te gebruiken en geen maaltijden over te 
slaan. Neem tussendoor een ‘gezonde’ snack wanneer u trek of honger heeft. Probeer afleiding 
te zoeken op de momenten dat u altijd trek krijgt.   
 
 
 
 

BMI= gewicht 
delen door 
lengte x lengte 



   36 

 
 
Bewegen 
Afvallen blijkt in de praktijk gemakkelijker te gaan  
en beter vol te houden als u zich niet alleen op de  
voeding richt. Meer bewegen draagt bij tot een beter  
lichaamsgewicht en een betere conditie. Om af te vallen is  
een uur beweging per dag nodig, waarbij u een matige tot  
redelijke inspanning levert. 
 
Buikomvang en overgewicht 
Zit het teveel aan vet vooral rondom de buik ? Dan geeft dit een extra risico op hart- en 
vaatziekten. Om dit te bepalen, kunt u de omtrek van uw middel meten.  
 
 
        Bij overgewicht: probeer af te 
        vallen. 
 
 
 
 
 
7.  Praktische tips 
Hieronder volgen enkele tips om de hoeveelheid vet en zout te beperken bij het bereiden van 
de warme maaltijd. Er is tevens rekening gehouden met het gebruik van meer onverzadigd vet.  
 
Vlees, vis en gevogelte 
Gepaneerd vlees of vis neemt veel vet op tijdens de bereiding en is daarom minder geschikt.  
 
Kies magere soorten vlees. Voorbeelden van magere vleessoorten zijn: bieflap, biefstuk, 
poulet, magere runderlap, runderrollade, tartaar, haaskarbonade, ribkarbonade, hamlap, 
varkensfilet, varkenshaas, kipfilet en kalkoenfilet. 
 
Probeer eens vloeibare margarine of vloeibaar bak & braad te gebruiken bij het bereiden van 
vlees. Voeg water aan het braadvocht toe zodra het vlees klaar is. Wilt u kant en klare jus 
gebruiken? Kies dan voor magere vleesjus. 
 
Groente en aardappelen 
Als u groente en aardappelen kort  kookt in weinig water 
(op laag vuur) of in de magnetron blijven smaak en voedingsstoffen  
beter behouden. Het eten blijft smakelijk, zonder dat u zout 
hoeft te gebruiken.  
 
Ook bij het koken van groente en aardappelen kunt u  
kruiden en specerijen gebruiken, zoals: 

 Aardappelen met bieslook. 

 Koolsoorten met kerrie/paprika. 

 Bloemkool met nootmuskaat. 

 Tuinbonen met bonenkruid. 
 
Smakelijke groentesauzen kunt u bereiden met het kookvocht of halfvolle melk met allesbinder 
of maïzena. De saus kunt u op smaak brengen met verse kruiden en specerijen. 
 
Door groente te bereiden als rauwkostsalade behoudt deze de natuurlijke smaak en is zonder 
zout heel lekker. U kunt een kant en klare dressing zonder olie gebruiken of zelf een dressing 
maken op basis van magere yoghurt. U kunt de yoghurt ook vervangen door magere kwark of 
slasaus. Recepten van magere sausjes staan onder het kopje soep en saus. 

Licht overgewicht  Overgewicht 
Vrouw: 80 - 88 cm  meer dan   88 cm 
Man:   94 -102 cm  meer dan 102 cm 
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Gebruik niet vaker dan een keer per week gebakken aardappelen of frites, in verband met de 
hoeveelheid (verzadigd) vet. Gebruik bij voorkeur vloeibare margarine, frituurvet of -olie voor 
bakken van aardappelen en frites. U kunt ook ovenfrites nemen.  
 
Voeg bij stamppot en aardappelpuree geen margarine, boter of jus toe, maar gebruik liever 
halfvolle melk. 
 
Soep, jus en saus 
Soep van verse ingrediënten smaakt het best. U kunt u de hoeveelheid zout in de soep 
beperken door een kruidenbuiltje te gebruiken.  
 
Een magere saus voor uw salade maakt u bijvoorbeeld: 

 Azijn/citroensap, peper, fijngehakte ui, tuinkruiden, eventueel een theelepel suiker. 

 Magere yoghurt/kwark met mosterdpoeder en tuinkruiden. 
Ook bij kant en klare dressing kunt u op het vetgehalte letten. Er is dressing te koop die geen 
olie bevat.  
 
Als u bij het bereiden van vlees een uitje, champignons, een teentje knoflook, wat peper of 
andere kruiden toevoegt kunt u de hoeveelheid zout beperken. Hierdoor krijgt u ook een 
smakelijke jus. 
 
Tussendoortjes 
Er zijn voedingsmiddelen die niet in de Schijf van Vijf staan. Zoals limonade, zoet beleg, suiker, 
koek, chips en snacks. Deze leveren geen belangrijke voedingsstoffen. Dit betekent niet dat u 
deze producten nooit kunt gebruiken. Naast een goede voeding is er altijd ruimte voor een 
beperkte keuze uit voedingsmiddelen die niet in de Schijf van Vijf voorkomen. 
 
U kunt voor tussendoortjes en hapjes ook kiezen uit soorten die vet- en suikerarm zijn. 
Bijvoorbeeld klein koekje, rolletjes ham/rosbief/fricandeau met augurk of asperge, rozijnen, fruit, 
krentenbol, ontbijtkoek, Evergreen of Liga. 
 
Feestjes en verjaardagen 
U kunt gerust een gebakje of hapje nemen op een verjaardag. Kies de magere soorten gebak. 
Neem bij voorkeur vruchtenvlaai of kruimelvlaai. De volgende hapjes kunt u gebruiken: 

 Zoute stokjes. 

 Japanse mix. 

 Wokkels. 

 Popcorn. 

 Rauwkost (komkommer, wortelbolletjes). 

 Toastje met krab of vis. 

 Asperges met ham. 

 Blokje magere kaas. 

 Roggebrood met Hüttenkäse en bieslook. 
 
8.  Voedingswaardedeclaratie 
Op veel verpakkingen staat tegenwoordig een voedingswaardedeclaratie (zie voorbeeld in 
paragraaf 5). Daaraan kunt u zien hoeveel energie, eiwitten, vetten en koolhydraten het 
voedingsmiddel bevat. Meestal staat dit per 100 gram vermeld. Bedenk dan dat u niet altijd 100 
ml of 100 gram gebruikt. Soms wordt de voedingswaarde per portie aangegeven. Op sommige 
verpakkingen staat tegenwoordig ook het aantal calorieën per portie duidelijk aangegeven. U 
kunt zo producten onderling met elkaar vergelijken en bewust kiezen.  
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9. Verhoogde bloeddruk 
Ook een verhoogde bloeddruk is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Er is een aantal 
manieren om de bloeddruk te helpen verlagen. Bijvoorbeeld door: 

 Gezond en gevarieerd te eten. Eet vooral voldoende groente en fruit. 

 Het gebruik van zout en zoute producten te matigen. 

 Het gebruik van drop te beperken. 

 Af te vallen bij overgewicht. 

 Het gebruik van alcohol tot maximaal 1-2 consumpties per dag te beperken. Drink liefst niet 
dagelijks alcohol. 

 
10.  Minder zout, maar hoe? 
Op dit moment krijgt iedereen te veel zout binnen. Onze voeding levert ongeveer negen tot 
twaalf gram zout per dag. Zes gram is echter al meer dan voldoende. Het meeste zout (70%) 
krijgen we binnen door het eten van bereide producten, zoals brood, vlees(waren), zuivel 
enzovoorts. Mensen die te veel zout eten krijgen een te hoge bloeddruk. Een hoge bloeddruk 
vergt veel van hart- en bloedvaten. 
 
Minder zout eten is een kwestie van wennen.  
In kant en klare producten zit veel zout.  
Voorbeelden hiervan zijn: 

 Kant en klare sauzen, soepen en bouillonblokjes. 

 Snacks, zoutjes. 

 Groente uit blik of pot. 

 Smaakmakers zoals maggi, aromat en ketjap. 

 Gemengde kruiden zoals vleeskruiden, gehaktkruiden, nasimix. 
 
Door kruiden en specerijen te gebruiken kunt u de maaltijden smakelijk en pittig bereiden. U 
hoeft dan minder zout te gebruiken. In de bijgevoegde kruidenlijst vindt u suggesties welke 
kruiden u in verschillende gerechten kunt gebruiken. 
 
11.       Wilt u meer informatie? 

Wilt u begeleiding bij het volgen van een dieet en u bent bezig met het poliklinische 
hartrevalidatieprogramma? Dan kunt u terecht bij de diëtist van het Franciscus ziekenhuis. Om 
een verwijzing te krijgen, kunt u contact opnemen met de hartrevalidatieverpleegkundige of 
rechtstreeks bellen. De afdeling diëtetiek is te bereiken tijdens de telefonische spreekuren op 
maandag, woensdag en donderdag tussen 16.00 en 17.00 uur, tel. (0165) 58 84 29. 
 
Meer informatie over goede voeding kunt u aanvragen bij: 
Voedingscentrum 
telefoonnummer: (070) 306 88 88 
Website: www.voedingscentrum.nl 
e-mail adres: info@voedingscentrum.nl 
 
Nederlandse Hartstichting 
telefoonnummer: (0900) 300 03 00 
Website: www.hartstichting.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:info@voedingscentrum
http://www.hartstichting.nl/
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Tips voor het koken met kruiden en specerijen. 
Wanneer u de eerste keer een maaltijd zonder zout kookt, valt de smaak misschien wel 
tegen. Toch zult u merken dat het na verloop van tijd went. 
Het gebruik van kruiden en specerijen wordt nu extra belangrijk. Hierdoor kunt u de smaak 
van de maaltijden verbeteren. 
Bent u nog een beginneling op kruidengebied dan kunt u met de informatie en tips uit deze 
lijst de eerste stappen in de kruidenwereld wagen. Laat het dan niet alleen bij de bekende 
specerijen, zoals peper en nootmuskaat, maar probeer ook de verse tuinkruiden eens uit. 
U vindt ze steeds vaker in potjes bij de groenteman. Maar waarom zou u zelf niet een stukje 
grond vrijmaken voor een kruidentuintje. 
Heeft u geen tuin? Kruiden doen het ook goed op de vensterbank of op het balkon. U kunt 
de kruiden zelf zaaien en opkweken (dit voornamelijk bij éénjarige soorten) of bij een 
tuincentrum plantjes kopen (dit zijn vaak de overblijvende soorten). 
Er zijn veel boekjes over het kweken van tuinkruiden; kijk eens in de winkel of snuffel in de 
bibliotheek. 
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TUINKRUIDEN 
 
Basilicum 
 
Verse basilicum smaakt lekker bij toma-
ten, maar ook in soepen, in peulvruchten-
gerechten en bij lamsvlees. 
Basilicum is een éénjarig kruid en houdt 
van een warme beschutte plek bijvoor-
beeld op een beschermd balkon. ook 
gedroogd smaken de blaadjes goed. 

  
Bieslook 
 
Bieslook wordt altijd rauw gebruikt. Het 
heeft een zacht aroma wat aan uien doet 
denken. Bieslook kan gemakkelijk 
gekweekt worden, in de tuin, op het 
balkon en op de vensterbank. De plant 
blijft doorgroeien; de afgeknipte stengels 
komen weer op. Het is een overblijvende 
plant die veel vocht nodig heeft. 
Bieslook wordt veel gebruikt in salades, 
soepen en visgerechten. 

  
Bonekruid 
 
Bonekruid past goed bij peulvruchten, 
sperciebonen en tuinbonen. De jonge 
blaadjes en stelen moeten altijd gekookt 
worden. 
De éénjarig soort is geuriger dan de 
overblijvende soort. 
Bonekruid houdt de zon en kan goed 
gekweekt worden in potten op het balkon 
of voor het raam. 

 bonekruid 
 
Dille 
 
Dille wordt altijd rauw gebruikt in salades 
en bij visgerechten. 
In de Scandinavische keuken is het een 
veel gebruikt kruid. 
Dille is éénjarig en groeit gemakkelijk in 
de tuin of in een pot op het balkon. 
De zaadjes van de bloemen worden onder 
andere gebruikt bij de inmaak van uitjes 
en augurken. 

  
Dragon 
 
De jonge dragonblaadjes worden meestal 
in combinatie met azijn gebruikt in sausen. 
(dragonazijn!) 
De smaak overheerst vrij snel. 
Het is een overblijvende plant die van zon 
en een vochtige grond houdt. 

  

 
 
 
Kervel 
Het éénjarig kervel wordt altijd rauw 
gebruikt en smaakt goed in kruidenboter, 
soepen, sausen en eiergerechten. 

Kervel kan met succes ingevroren wor-
den. 
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Knoflook 
Knoflook is onmisbaar in de keuken, maar 
u moet het met mate gebruiken. Één 
teentje is vaak voldoende om uw 
gerechten te kruiden. 
U kunt dat teentje fijn snipperen, door de 
knoflookpers uitpersen of in zijn geheel 
laten meebakken, braden of stoven. 
Wanneer knoflook lang wordt meege-
stoofd verliest het veel van zijn uitko-
mende smaak en blijft een zacht aroma 
achter. 

 
 
Lavas 
Lavas (maggiplant) wordt zowel vers als 
gedroogd gebruikt om meer aroma aan 
bijvoorbeeld soepen en sausen te geven. 
De fijngesneden lavasblaadjes met mate 
gebruiken, smaak en geur overheersen 
snel. 
Het is een vaste plant die ook in een pot 
op het balkon goed groeit. 
 
 
 

   lavas 
 
Oregano 
Oregano heeft een doordringend aroma. 
Het is onmisbaar in de Spaanse en de 
Italiaanse keuken, maar moet met mate 
gebruikt worden. In ons land gebruiken we 
oregano meestal gedroogd. Het is 
namelijk een erg moeilijk te kweken plant. 
Oregano smaakt lekker bij tomatenge-
rechten, lamsvlees en over een pizza. 

  
Peterselie 
Peterselie heeft een zacht, peperachtig 
aroma. De smaak van krulpeterselie is 
minder geurig dan die van gewone 
snijpeterselie. 
Peterselie wordt vers gebruikt in vele 
gerechten zoals soepen, sausen en 
verschillende groenten. 
Voeg het altijd op het laatst toe. Peterselie 
is meestal éénjarig en kan gekweekt 
worden in vochtige grond in de tuin, op het 
balkon of in huis. 
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Rozemarijn 
 
Rozemarijn wordt zowel vers als ge-
droogd gebruikt in soepen, vlees-, peul-
vruchten-, paddestoel- en eiergerechten. 
Het heeft een pittig aroma en wordt vaak 
gebruikt bij het roosteren. 
Rozemarijn is een overblijvende plant die 
van veel zon houdt. 

  
Selderii 
 
Selderijblaadjes worden gebruikt in 
soepen en sausen en past goed bij vis- en 
kaasgerechten. 
Selderij is een overblijvende plant, maar in 
het tweede jaar ontstaan veel zaad-
stengels en weinig blad. 
 
 

  
 
Tïjm 

 
Zowel de verse als de gedroogde tijm 
heeft een doordringende aroma en moet 
daarom met mate gebruikt worden. Tijm 
wordt altijd meegekookt of getrokken in 
soepen en sausen. Tijm kan heel goed op 
het balkon in een bak of pot worden 
gekweekt. 
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Verse tuinkruiden BEWAREN. 
 
Als u zelf een kruidentuintje heeft dan zult u merken dat de oogst soms te groot is om in één 
keer te gebruiken. 
Daarom is het handig te weten hoe u de tuinkruiden kunt bewaren. 
 
Verse tuinkruiden drogen 
 
Was en droog de kruiden en leg ze op een bakplaat in de oven. Verhit de oven op de laagste 
stand en laat de ovendeur op een kier staan. 
De kleur blijft het mooist als het droogproces snel gaat. Zodra de kruiden bros zijn kunnen ze 
fijngewreven worden. 
Bewaar de gedroogde kruiden in een donker potje. 
Kruiden die goed gedroogd kunnen worden zijn: 
basilicum, bonenkruid, majoraan, mint, oregano, rozemarijn, salie, tijm en lavas. 
 
Van een aantal kruiden is bekend dat ze door drogen vrijwel alle geur verliezen. Ze kunnen 
daarom beter gewassen en fijngesneden in de diepvries worden bewaard. 
Dat zijn bieslook, citroenmelisse, dille, dragon en peterselie. 
 
Verse tuinkruiden 
Lekkerder om rauw te gebruiken: 
 
bieslook 
citroenmelisse 
dille 
kervel 
mieriksworteI 
peterselie 
selderij  
venkel 

 
 
Lekkerder om mee te laten koken: 
 
bascilicum 
bonekruid 
dragon  
lavas  
majoraan  
mint  
salie 
tijm 
 

 
lavas 
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SPECERIJEN 
 
Specerijen zijn gedroogde, meestal uit tropische gebieden afkomstige, smaakgevende 
producten. 
Veel voorkomende specerijen zijn: 
 
Cayennepeper 
 
Cayennepeper is licht oranjerood van kleur 
en afkomstig van Spaanse pepers. 
Het is erg scherp van smaak, dus met mate 
gebruiken. 
  
Chilipoeder 
 
Chilipoeder is een gemengde specerij waar 
onder andere cayennepeper in verwerkt is. 
Chilipoeder is minder scherp van smaak 
dan cayennepeper. 

  
Foelie 
 
Foelie zit als een schil om de muskaatnoot 
en wordt afzonderlijk gedroogd. 
Foelie wordt in stukjes en als poeder 
verkocht en is te gebruiken in soepen en 
sausen. 
Stukjes foelie worden altijd meegekookt en 
daarna verwijderd. 
 

 
 
Nootmuskaat 
 
Nootmuskaat is de zaadkern van de 
muskaatboom. 
Vers geraspte nootmuskaat is geuriger dan 
de gemalen nootmuskaat in potjes. 
 
 
 
 
Kruidnagelen 

 
Kruidnagelen zijn de gedroogde bloem-
knoppen van de gelijknamige plant. Ze zijn 
zowel gemalen als ongemalen in de handel. 
Lekker bij onder andere stoofvlees, soepen 
en bij rode kool. 
Kruidnagels hebben een sterk uitkomende 
smaak. 
 

  
 
Laurier 
 
Laurier is het gedroogde blad van de 
laurierboom. 
Onmisbaar in soepen, marinades en bij 
stoofschotels. 
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Kaneel 
 
Kaneel is de binnenbast van takken van de 
kaneelstruik. 
Het wordt in pijpjes of gemalen in de handel 
gebracht. 
Kaneel wordt vooral gebruikt in gebak en 
zoete gerechten. 
 

  
 
Kerrie 
 
Kerrie is een mengsel van verschillende 
gemalen specerijen. 
De verschillende merken kerriepoeder lopen 
nogal uiteen wat pittigheid betreft. 
Meestal zijn de Engelse merken wat scherper 
dan de Nederlandse. Er zijn kerriemengsels te 
koop die zout bevatten. 
Het moet dan op de verpakking vermeld 
staan. 

  
 

 
 
Paprikapoeder 
 
Paprikapoeder is poeder van fijngemalen rode 
paprika's. 
De Rosenpaprika is scherp van smaak en lijkt 
wat op cayennepeper. 
De Edelsüss-paprika, dieprood van kleur, is 
veel zachter van smaak. 
Als je paprikapoeder lang bewaard, gaat de 
smaak achteruit. 
 
Peper 
 
Peper is de meest gebruikte specerij van de 
wereld. 
Vers gemalen peper heeft meer geur en 
smaak dan de gemalen peper in potjes. 
Zwarte peper is de gedroogde, onrijpe peper 
en heeft een scherpere smaak dan witte 
peper. 
 

  
 

 
 



 
SPECERIJEN uit de INDISCHE keuken 
 

Diahé 
 
Djahé is de wortel van de Javaanse 
gemberplant. Gerechten met djahé krij-
gen een pittige smaak. 
Djahé in poedervorm is gemberpoeder. 
Ook kunt u de gemberwortel vers kopen. 
Schil de wortelstok en hak het binnenste 
fijn of druk het door een knoflookpers. 
 
Djintan 
 
Djintan is het zaad van de komijnplant. 
Het is niet scherp en geeft een frisse 
smaak aan een gerecht. Het is te 
verkrijgen als zaadjes of gemalen. 

 
Ketoembar 
 
Ketoembar is koreander. Het heeft een vrij 
zoete smaak en een aangename geur. 
In de Indische keuken worden djintan en 
ketoembar vaak samen gebruikt. 
 
Koenjit 
 
Wordt ook wel kurkuma of geelwortel 
genoemd. Het geeft de gele kleur aan 
kerrie. De smaak en de geur doen 
enigszins denken aan die van gember. 
Teveel gebruik van koenjit leidt tot de 
bittere bijsmaak aan de gerechten. 

 
 
Laos 
 
Laos is een gemberachtige wortel. In 
gemalen vorm verkrijgbaar en soms vers 
als wortelstok. 
De smaak is scherp en prikkelend, het 
heeft een aangename geur. 
 
Lombok 
 
Heet bij ons Spaanse peper. Is rood of 
groen van kleur. Wordt de peper met 
pitjes en al gebruikt, dan is hij heel scherp. 
Wanneer u de pitten eruit haalt wordt hij 
milder van smaak. 
Lombok is vers en gedroogd te verkrijgen. 
 
Sambal 
 
Bestaat voor een groot deel uit gemalen 
Spaanse pepers. 
De gewone sambalsoorten bevatten zout. 
De firma Conimex brengt ook 
natriumarme sambal in de handel. 
 
Ketjap 
 
Is de Indonesische sojasaus. Zowel de zout 
ketjap (asin), als de zoete ketjap (manis) 
bevatten veel zout.  
De firma Conimex maakt echter ook een 
natriumarme ketjap 
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Soepen                          

aardappelsoep                          
aspergesoep                          

bloemkoolsoep                          

bouillon                          
witte bonensoep                          
bruine bonensoep                          
champignonsoep                          
erwtensoep                          
groentesoep                          
kippensoep                          
kerriesoep                          

minestronesoep                          
preisoep                          

tomatensoep                          
vermicellisoep                          
vissoep                          
                          

Vlees                          

biefstuk                          

gehakt                          
goulash                          
hachee                          
kalfsvlees                          

lamsvlees                          
lever (cholesterolrijk)                          
rundvlees                          
varkensvlees                          

vleesragout                          
vleesmarinade                          

speklappen                          
                          

Vis                          

gebakken                          
gekookt                          
gestoofd                          
garnalen (cholesterolrijk)                          

                          

wild en gevolgelte                          

eend                          

haas/ konijn                          
kalkoen                          
kip                          
                          

Sauzen                          

kaassaus                          
kerriesaus                          

tomatensaus                          
vissaus                          
vleessaus                          
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Groenten                          

andijvie                          

aubergines                          

bieten                          

bloemkool                          

champignons                          

doperwten                          

koolraap                          
prei                          
rode kool                          

groene kool                          
witte kool                          
snijbonen                          

spruitjes                          

tuinbonen                          

uien                          
worteltjes                          
zuurkool                          
witte bonen                          
bruine bonen                          
kapucijners                          

                          

Salades                          

komkommer                          

kropsla                          
tomaten                          
witlofsla                          
                          

Aardappelen                          

gebakken                          

puree                          

salade                          
                          

Stamppot                          

boerenkool                          

hete bliksem                          

hutspot                          
snijbonen                          

witte bonen                          

witte kool                          
savooiekool                          
zuurkool                          

                          

Eenpansgerechten                          

macaroni                          
kerrierijst                          
pikante rijst                          
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