
Het hart is zeker de belangrijkste spier in ons lichaam, maar tegelijkertijd is het ook degene die het 

meest moet worden verzorgd, vooral na een bepaalde leeftijd.  

Hetzelfde geldt uiteraard voor het hele cardiovasculaire systeem, dat helpt om de bloedstroom naar 

onze cellen te krijgen, waardoor ze kunnen functioneren, en dat in zijn dagelijkse activiteit wordt 

beïnvloed of geniet van ons dieet en het gedrag en de gewoonten die we dag na dag aannemen. 

Zorgen voor deze complexe machine die ons letterlijk in leven houdt, lijkt misschien een zware taak, 

maar de realiteit is dat om het met succes te doen, je gewoon een eenvoudig handboek met regels van 

gezond verstand in gedachten moet houden en vooral om de goede wil te behouden om het te 

respecteren. 

Blijf in beweging 
Geldig op alle leeftijden, het is een echt jeugdelixer: lichamelijke activiteit houdt het hart in training en 

dus gezond. Het is belangrijk om jezelf niet te forceren of te overdrijven om niet te moe te worden, 

maar het is net zo belangrijk om een zittende levensstijl zoveel mogelijk te elimineren.2 - Eet goedDieet 

is een andere factor die de gezondheid van ons cardiovasculaire systeem het best kan beïnvloeden, ten 

goede of ten kwade.  

Het beheersen van de inname van HDL- en LDL-cholesterol en het beperken van de zoutconsumptie is 

bijzonder belangrijk, maar er zijn veel tips die u op dit gebied kunt volgen om uzelf te verbeteren.3 - 

Gezond drinkenAlcohol en vooral suikerhoudende dranken zijn bijvoorbeeld niet bepaald vrienden van 

het hart, daarom moeten ze respectievelijk met mate worden ingenomen en vermeden.  

In plaats daarvan is het belangrijk om elke dag veel water te 

drinken, een advies dat oudere mensen vaak moeilijk kunnen 

volgen. 

Controleer gewicht en tailleomvangOver het algemeen zijn een 

gezond en correct dieet en een dynamische levensstijl de twee 

belangrijkste variabelen waaraan moet worden gewerkt om een 

gezond hart voor een lange tijd te behouden: het onder observatie 

(maar zonder obsessieve) gewicht en taille helpen om de pols van de 

situatie op deze twee belangrijke gebieden. 

Voer controles uitNa een bepaalde leeftijd zijn een sprong op de weegschaal en een geschatte meting 

van iemands omtrek echter niet langer voldoende om zorgen te maken over de gezondheid van het 

hart. Na de leeftijd van 40 jaar is het beter om parameters zoals arteriële druk en bloedwaarden te gaan 

controleren en contact op te nemen met de arts voor eventuele periodieke controles. 

Niet roken 
Van alle ondeugden die verband houden met ziekten van het cardiovasculaire systeem, is roken 

tegelijkertijd een van de meest schadelijke en tegelijkertijd eenvoudig onder controle te houden. 

Stoppen met sigaretten en elektronische tegenhangers is de grootste gunst die je je hart kunt bewijzen, 

en het hangt allemaal af van je wilskracht. 

Krijg hulp van technologie 



Stappentellers, optische hartslagmeters, pols-ecg: de technologie heeft de afgelopen jaren grote 

vooruitgang geboekt voor wie zelfstandig aan zijn gezondheid wil werken, en zelfs als de gegevens die 

door deze apps worden verzameld niet voor de hand liggend moeten worden beschouwd, kunnen ze 

helpen om begrijpen of hun inspanningen succesvol zijn of niet. 

Blijf koel in de zomer 
Hoge temperaturen kunnen bestaande aandoeningen verergeren: vasodilatatie veroorzaakt door 

blootstelling aan hoge temperaturen kan bijvoorbeeld gevaarlijke drukdalingen veroorzaken bij 

gepredisponeerde of cardiopathische personen. Om deze en vele andere redenen is het in de heetste 

maanden van het jaar essentieel om schaduw en verfrissing te zoeken. 

Slaap lekker 

Het minimale aantal uren ideale slaap verandert in de loop van het leven, maar het is op alle leeftijden 

een sleutelfactor om het cardiovasculaire systeem gezond te houden. Om goed en voldoende te slapen, 

zou het ideaal zijn om te voorkomen dat u uw dagelijkse gewoonten verstoort. 

Blijf uit de buurt van stress 

Hobby's, meditatie en andere methoden om jezelf af te leiden van de dagelijkse beslommeringen of om 

na een dag balans te vinden, hebben voordelen voor het hele organisme, maar het ideaal voor een 

gezond hart is te begrijpen hoe je conflicten met jezelf en met anderen kunt oplossen en misschien 

onnodige degenen. 

Advies voor wie een specialistisch bezoek brengt 

Dit zijn algemene adviezen die geldig zijn voor alle mensen die 

een specialistisch bezoek nodig hebben, ongeacht de 

pathologie die hen treft.Bedenk allereerst dat het 

specialistisch bezoek altijd door uw arts moet worden 

aangevraagd.  

• Dat wil zeggen, wanneer iemand problemen heeft, of 

welke stoornis dan ook, zou het goed zijn om contact 

op te nemen met uw arts.  

• Het is de arts die het eerste bezoek zal brengen en de nodige onderzoeken zal opzetten om 

eventuele twijfels over de diagnose weg te nemen.  

• Maar het zal altijd uw arts zijn die kan beslissen om te helpen bij de diagnose of behandeling van 

de hulp van een specialist.Deze zijn vervolgens toegankelijk via een verzoek met een verwijzing 

uit het receptenboek van het National Health System.  

Met deze toezegging wordt het bezoek aan de wijk waartoe zij behoren geboekt.Het is mogelijk om 

zonder verwijzing of verzoek van uw arts naar een specialistisch bezoek te gaan, ook als het voor uw arts 

niet juist is, door contact op te nemen met een vertrouwde specialist. In dit geval heeft u geen recht op 

de gratis service (of bij betaling van het ticket) maar wordt de service volledig betaald.  

Wanneer u geen gebruik maakt van de GGD, wordt het bezoek rechtstreeks geboekt door het 

secretariaat van de vertrouwde specialist. 



De nationale gezondheidsdienst zorgt voor het gratis bezoek van de specialist of tegen betaling van het 

verschuldigde ticket, maar zorgt niet voor de keuze van de arts: hij zal een specialist zijn die de structuur 

ter beschikking stelt volgens de behoeften en de verschuivingen die in de structuur zijn geregeld zelf. 

Als u voor een specialistisch bezoek komt, is het goed om alle documentatie mee te nemen die de arts 

kan helpen de patiënt te leren kennen en daarmee diagnose en therapie te vergemakkelijken. Breng dus 

eerdere medische dossiers, ontslagbrieven, eerdere onderzoeken en al het andere dat ons kan helpen 

mee. 

Onthoud tot slot dat de houding, het gedrag en de kleding passend moeten zijn bij de plaats waar we 

bezocht worden en daarom is het een goede opvoeding om niet te komen opdagen MET DE BELLEN 

MOBIELE TELEFOON, MET EEN SIGARET IN DE MOND, Amerikaanse kauwgom kauwen, etc. 


