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Hoge bloeddruk,  

wat te
 doen?

Je gezondheid,  
zó werk je  
eraan!



Een hoge bloeddruk kan veroorzaakt worden door 
erfelijke factoren of leeftijd, maar ook door bepaalde 
aandoeningen of risicofactoren zoals overgewicht, 
stress of ongezonde leefgewoonten. 

Ongezonde leefgewoonten zoals roken, ongezond 
eten, te weinig bewegen, enz. zorgen er onder andere 
voor dat onze slagaders vernauwen. Het hart, de 
motor van ons lichaam, moet dan extra hard werken 
om het bloed door ons lichaam te pompen, waardoor 
onze bloeddruk verhoogt.

Een hoge bloeddruk wordt ook wel eens een stille 
 doder genoemd: je voelt en ziet niets maar onder tussen 
is er wel ernstige gezondheidsschade. Bovendien komt 
een hoge bloeddruk niet alleen voor bij oudere mensen, 
ook jonge mensen zijn hier vatbaar voor. 

Laat je bloeddruk regelmatig controleren door je huis-
arts en kies voor een gezonde levensstijl.

Voor meer informatie en praktische tips, kijk snel 
verder in deze brochure.

Inleiding
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Wat is een hoge  
bloeddruk?

Wat is bloeddruk?
Bij elke hartslag pompt het hart zuurstofrijk bloed 
naar de organen in je lichaam. Het bloed stroomt 
daarbij onder een bepaalde druk door de slagaders. 
Deze druk noemen we bloeddruk. 

De bloeddruk wordt weergegeven in 2 cijfers.
De systolische bloeddruk (bovendruk) is de druk 
die in de slagaders wordt gemeten wanneer het hart 
samentrekt en bloed in de slagaders pompt.
De diastolische bloeddruk (onderdruk) is de druk 
die wordt gemeten in de slagaders als het hart geen 
bloed in de slagaders pompt, dus tijdens de rustfase 
van het hart.

De bloeddrukwaarden kunnen worden uitgedrukt in 
millimeter kwik (mmHg, bijvoorbeeld: 120/80) of in 
centimeter kwik (cmHg, bijvoorbeeld: 12/8).

Je bloeddruk schommelt doorheen de dag. Bij rust, 
zoals tijdens de nacht, is de bloeddruk lager. Fysieke 
inspanningen, emoties, angst en stress kunnen de 
bloeddruk verhogen.

!!Wat is een optimale bloeddruk?
De bloeddruk is optimaal wanneer de bovendruk 
lager is dan 120mmHg en de onderdruk lager is 
dan 80mmHg (120/80).

Voor personen met aandoeningen zoals diabetes 
of nieraandoeningen liggen deze grenzen lager. 
Raadpleeg je arts voor meer informatie. 3



Hoe wordt je bloeddruk 
 gemeten?
Bij een arts
1. Ga rustig zitten, hou je arm ter hoogte van je hart 

en steun op een tafel.
2. Je arts plaatst een drukband rond je arm en blaast 

deze op.
3. Door de druk langzaam te verminderen, kan je arts 

via een stethoscoop ter hoogte van je elleboog het 
opkomen van het eerste geluid (bovendruk) en het 
verdwijnen van de geluiden (onderdruk) aflezen op 
de bloeddrukmeter.

Zelf je bloeddruk meten
Door zelf op regelmatige basis je bloeddruk te meten, 
kun je de evolutie van je bloeddruk opvolgen. Zo 
begrijp je de behandeling beter en voel je je nauwer 
betrokken. 

- Meet je bloeddruk op verschillende dagen maar 
steeds op dezelfde tijdstippen en doe dit in een 
rustige omgeving (minstens 5 minuten stil zitten 
en niet praten).

- Kies bij voorkeur een bloeddrukmeter die je rond 
je bovenarm plaatst in plaats van rond je pols.
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Wanneer is je bloeddruk  
te hoog?
Wordt er bij verschillende bloeddrukmetingen tijdens 
afzonderlijke raadplegingen een bloeddruk gemeten 
die hoger of gelijk aan 140/90mmHg is, dan spreken 
we over een hoge bloeddruk of hypertensie.

Symptomen zoals duizeligheid, hartkloppingen, 
vermoeidheid, oorsuizingen, regelmatige bloedneuzen 
en hoofdpijn kunnen al een voorteken zijn van een 
verhoogde bloeddruk.

WIST JE DAT?
 - Bij een te hoge bloeddruk moet het hart 
 krachtiger samentrekken om het zuurstofrijk 
bloed naar alle weefsels in het lichaam te 
pompen. 

 - Een verhoogde bloeddruk is geen ziekte op 
zich maar wel een belangrijke risicofactor voor 
het ontwikkelen van hart- en vaatziekten zoals 
atherosclerose (slagaderverkalking), hartinfarct, 
hersentrombose, enz. 

 - Hart- en vaatziekten vormen de belangrijkste 
doodsoorzaak in België. 

 - Ook de nieren en de ogen kunnen aangetast 
worden door een te hoge bloeddruk.

!!Als algemeen principe geldt: hoe hoger de  
bloeddruk, hoe groter het gezondheidsrisico.
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Wie heeft  
een verhoogd risico?

Bekijk aandachtig onderstaande risicofactoren voor 
een verhoogde bloeddruk (hart- en vaatziekten) en 
vink aan welke voor jou van toepassing zijn.

Risicofactoren die je niet kunt beïnvloeden
 � Erfelijke aanleg: wanneer rechtstreekse familie-
leden lijden aan een hoge bloeddruk of aan 
hart- en vaatziekten op jonge leeftijd.
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 � Leeftijd: mannen ouder dan 55 jaar en vrouwen 
ouder dan 65 jaar of vanaf de menopauze, want 
dan valt het beschermende hormoon oestrogeen 
weg en neemt het gewicht vaak toe.

!!Een hoge bloeddruk is niet enkel een  
probleem van oudere mensen!
De meeste mensen met een hoge bloeddruk 
voelen zich goed en vertonen geen of weinig 
symptomen. Precies daarom weten velen, en 
vooral ook jonge mensen, niet dat ze een hoge 
bloeddruk hebben. 

Risicofactoren die je zelf in de hand hebt
 � Overgewicht (BMI > 25) en obesitas (BMI ≥ 30) 
vormen een zeer belangrijke risicofactor. Je kunt je 
Body Mass Index (BMI) als volgt berekenen:

 BMI = 
gewicht (in kg)

  
lengte (in m) x lengte (in m)

 Voorbeeld: Een persoon weegt 80kg en  
meet 1,60m.

 BMI = 80kg = 31
  1,60m x 1,60m

 Daarnaast speelt ook de plaats waar het over-
tollige lichaamsvet zich bevindt een belangrijke 
rol. Wanneer het lichaamsvet zich vooral rond de 
buikstreek situeert, is dit het meest nadelig voor 
de gezondheid en dus ook voor de bloeddruk.
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 � Een te hoog cholesterolgehalte in het bloed

 � Ongezonde eetgewoonten: een voeding rijk aan 
verzadigde vetten (vette vleessoorten, volle 
melkproducten, snacks, gebak, koeken, enz.), zout 
en alcohol werkt het ontstaan van hart- en vaat-
ziekten in de hand.

 � Te weinig beweging: beweeg het grootste deel van 
de dag licht intensief en combineer dit met weke-
lijks een aantal keer iets intensiever te bewegen.

 � Aanhoudende stress

 � Roken

 � Andere medische oorzaken zoals diabetes en nier-
aandoeningen.

Opgelet: vinkte je meerdere risicofactoren aan, 
dan loop je een sterk verhoogd risico op hart- en 
vaatziekten. Raadpleeg je huisarts en kies voor 
een gezonde levensstijl. 

Ook wie één of geen risicofactoren heeft moeten 
aanvinken, gaat beter preventief te werk, want 
voor komen is beter dan genezen!
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Kleine aanpassingen in je leef- en eetgewoonten kun-
nen je bloeddruk al een stuk verlagen. Denk maar aan 
meer lichaamsbeweging, een gezonde voeding, een 
gezond gewicht en stoppen met roken. 

!!TIPS
- Beloon jezelf af en toe voor iedere stap voor-

waarts. Wat dacht je van een dagje heerlijk 
ontspannen, een uitstap, … 

- Het kan helpen om je goede voornemens op 
te schrijven. Doe dit samen met iemand zodat 
je bij moeilijke momenten op die persoon kan 
terugvallen, … 

Zorg voor een gezond gewicht
Bij een te hoog lichaamsgewicht (overgewicht en 
obesitas) heeft elk blijvend gewichtsverlies, hoe klein 
ook, een positieve invloed op de gezondheid en dus 
ook op de bloeddruk.

!!Wens je meer informatie over een gezond 
 gewicht? 
Vraag de brochure ‘Gezond gewicht’ in je 
 LM-kantoor of download ze gratis op www.lm.be. 

Voorkomen kan door  
gezonder te leven!
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Beweeg regelmatig
Voldoende bewegen is een must voor iedereen die 
gezond wil blijven. Elke stap vooruit is al positief! 

!!
TIPS
- Ga elke dag voor een gezonde mix van zitten, 

staan en bewegen! 
- Beweeg het grootste deel van de dag licht inten-

sief en combineer dit met wekelijks een aantal 
keer iets intensiever te bewegen (150 minuten 
matig en/of 75 minuten intensief ).

- Doe 2 à 3 keer per week thuis oefeningen.
- Beweeg volgens je eigen kunnen, leeftijd en mogelijk-

heden. Doe het steeds op je eigen tempo. 
- Regelmatig bewegen en je inspanningen lang-

zaam maar bestendig opbouwen zijn belangrijk 
om gezond te bewegen. 

- Luister naar de signalen van je lichaam. Pijn is 
een teken om te stoppen en advies in te winnen 
bij je huisarts. 

- Laat de lift voor wat hij is en neem de trap.
- Parkeer je auto iets verder of stap een bushalte 

vroeger af.
- Neem de fiets om te gaan picknicken, bood-

schappen te doen, naar het werk te gaan, enz.
- Ook ravotten met de (klein)kinderen, het huis-

houden doen, het gazon maaien of klussen in en 
rond het huis zijn vormen van beweging.

- Doe buikspieroefeningen of fiets op een home-
trainer terwijl je televisie kijkt.
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!!Wens je meer informatie over bewegen? 
Vraag de brochure ‘Beweging’ in je LM-kantoor  
of download ze gratis op www.lm.be. 

Sportievelingen genieten bij LM van een tussen-
komst bij het betalen van lid-, aansluitings- of 
abonnementsgeld van een sportclub, fitness-
centrum, babyzwemmen of een joginitiatie. Surf 
naar www.lm.be of ga langs bij je LM-kantoor 
voor meer informatie en de voorwaarden.
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Eet gezond
Eetgewoonten aanpassen is voor velen geen gemak-
kelijke opgave. Elke kleine verbetering is al een stap 
vooruit. Laat eten een feest blijven. Verwen jezelf 
dagelijks met lekkere gezonde voeding en gun jezelf 
af en toe een minder gezonde uitspatting. Blijf je 
gewoon bewust van de frequentie (niet te vaak) en 
portiegrootte (niet te veel). Zoek een goede balans 
tussen zorgen voor je lichaam en genieten. 

!!TIPS
- Eet in verhouding meer plantaardige dan 

 dier lijke voeding.
- Drink vooral (kraan)water.
- Eet meer groenten en fruit, bij voorkeur van het 

seizoen. 
- Eet minder vlees en verkies gevogelte, vis en 

eieren boven rood en bewerkt vlees. 
- Beperk sterk bewerkte voeding, zoals koek, 

snoep, frisdrank, bier, enz., zoveel mogelijk. 
- Eet minder (verzadigd) vet en suiker.
- Zout is van nature al aanwezig in voedings-

middelen. Voeg daarom geen extra zout toe en 
plaats geen zoutvat op tafel. 
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!!Wens je meer informatie over gezonde  
voeding? 
Vraag de brochure ‘Gezonde voeding’ met 
 bij horende caloriewijzer in je LM-kantoor of 
download ze gratis op www.lm.be. 

Heb je nood aan meer gepersonaliseerd 
voedings advies? Ga langs bij je (huis)arts of 
raadpleeg een diëtist(e), hij/zij zal je helpen een 
evenwichtig voedingsplan op maat op te stellen. 
LM geeft je een terugbetaling voor verschillende 
dieetformules. Surf naar www.lm.be of ga langs 
bij je LM-kantoor voor meer informatie. 

Wees matig met alcohol
Alcohol brengt een niet te verwaarlozen hoeveelheid 
energie aan en is bovendien geen weldoener voor 
onze gezondheid. Bij een speciale gelegenheid met 
vrienden of familie een glas heffen kan wel, maar 
matigheid blijft de boodschap. 

!!TIPS 
- Drink niet meer dan tien standaardglazen (*) 

alcohol per week. 
- Wil je geen risico lopen? Dan drink je beter niet. 
- Als je wel alcohol drinkt, spreid dit dan over 

meerdere dagen in de week en drink een aantal 
dagen niet. 

(*) Een standaardglas bevat 10 gram pure alcohol. Denk aan een glas bier van 25cl, een glas 
wijn van 10cl, een aperitief van 5cl. Sterke bieren bevatten meer alcohol, zij tellen 1,7 à 2,5 
standaardglazen.
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Stop met roken
Wie stopt met roken halveert het risico op een hart-
infarct al met de helft na vijf jaar stoppen, zelfs na 
jarenlange verslaving. Na 10 jaar rookvrij te leven is 
de levensverwachting opnieuw dezelfde als bij men-
sen die nooit gerookt hebben. Redenen genoeg om 
onmiddellijk te stoppen met roken!

!!TIPS
- Begeleiding door een tabakoloog in combinatie 

met rookstopmedicatie biedt het meeste kans 
op stoppen en gestopt blijven. Kies voor de 
begeleiding die jou het beste ligt.

- Kies jouw stopdag. 
- Stop in één keer.
- Gooi alle sigaretten, aanstekers en asbakken weg.
- Verzin andere leuke dingen om te doen: spreek 

af met vrienden, ga fietsen, …
- Bereken hoeveel geld je bespaart door te 

 stoppen met roken.

!!Wens je meer informatie over stoppen met 
roken? 
Vraag de brochure ‘Stoppen met roken? Het kan!’ 
in je LM-kantoor of download ze gratis op  
www.lm.be. 

LM geeft je een éénmalige terugbetaling van 
maximaal 50 euro voor de aankoop van rook-
stopmiddelen of voor een rookstopbegeleiding. 
Surf naar www.lm.be of ga langs bij je LM- 
kantoor voor meer informatie. 
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!!Ondersteuning door een tabakoloog 
 - Woon je in Vlaanderen? Dan betaal je maar een 
deel van de kosten voor een tabakoloog zelf. 
De Vlaamse overheid betaalt de rest recht-
streeks aan de tabakoloog. Hoeveel je precies 
moet betalen en waar je een tabakoloog kunt 
vinden, kom je te weten op www.lm.be. Als je 
recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming, 
betaal je minder.

 - Woon je in Brussel of Wallonië? Je betaalt maar 
een deel van de kosten voor een tabako-
loog zelf, op voorwaarde dat je een arts of 
een erkende tabakoloog (repertoire.fares.be) 
raadpleegt. De rest wordt betaald door Iriscare 
(Brussel). Bezorg je attest aan je ziekenfonds.

Vermijd stress
Stress kan verschillende oorzaken hebben en hangt 
samen met de manier waarop we met druk omgaan. 
Stress volledig uitschakelen is niet mogelijk omdat het 
nu eenmaal deel uitmaakt van ons leven. Maar jezelf af 
en toe eens wat rust gunnen is geen overbodige luxe.

!!TIPS
- Las af en toe een mentale rustpauze in tijdens 

het werk: loop eens rond, ga naar het toilet, enz.
- Zorg voor ontspanning in je vrije tijd: een mooi 

boek, een relaxerend bad, een wandeling, enz.
- Ademhalingsoefeningen, yoga en meditatie 

 kunnen je helpen om tot rust te komen.

!!
Wens je meer informatie over hoe omgaan  
met stress?
Vraag de brochure ‘Hoe omgaan met stress?’ in je 
LM-kantoor of download ze gratis op www.lm.be.
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Medicamenteuze  
behandeling

Op basis van verschillende bloeddrukmetingen en je 
risicofactoren voor hart- en vaatziekten zal je arts de 
behandeling bepalen. 

Als veranderingen in je levensstijl niet voldoende zijn, 
worden bloeddrukverlagende geneesmiddelen inge-
schakeld. Vaak is een combinatie van minstens twee 
geneesmiddelen noodzakelijk om de bloeddruk onder 
controle te houden.

Diuretica verhogen de uitscheiding van zout en urine 
via de nieren waardoor de bloeddruk daalt.

Bètablokkers verminderen de invloed van het zenuw-
systeem op hart- en bloedvaten.

Calciumantagonisten blokkeren de opname van 
 calcium in de cellen. Hierdoor zullen de bloedvaten 
minder snel vernauwen.

Omzettingsenzymremmers voorkomen de vorming van 
een natuurlijke slagadervernauwende stof.
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Goed om te weten
- Je arts zal beginnen met de laagste dosis, 

maar wanneer de druk niet voldoende daalt of 
 wanneer je nevenwerkingen vertoont, kan er 
overgegaan worden op een ander  geneesmiddel. 
Het is dus niet ongewoon dat je arts  meerdere 
 geneesmiddelen uitprobeert voor hij het 
 geneesmiddel vindt dat het beste bij je past.

- Het kan ook nodig zijn om andere genees middelen 
in te schakelen, zoals cholesterol verlagers of 
bloedverdunners. 

!!- Neem elke dag trouw je geneesmiddelen in  
voor een blijvend bloeddrukverlagend effect.

- Heb je last van nevenwerkingen, bespreek dit 
dan steeds met je arts.

- Neem je geneesmiddelen op vaste tijdstippen in.
- Bewaar je geneesmiddelen op een vaste plaats.
- Zorg voor een reservestrip in je tas of portefeuille.
- Zet nooit je medicatie stop op eigen initiatief. 

Dit kan zeer gevaarlijk zijn voor je gezondheid.
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Meer informatie

Wens je meer informatie over andere gezondheids-
onderwerpen, zoals gezonde voeding, beweging, 
gezond gewicht, cholesterol, enz.? Ga dan langs bij je 
LM-kantoor en vraag naar onze gezondheidsbrochures 
of download ze gratis op www.lm.be. 

!!Schrijf je in voor onze tweemaandelijkse  
gezondheidsnieuwsbrief via onze website.

Interessante websites 
Belgische Cardiologische Liga
 www.liguecardioliga.be/belgische-cardiologische-liga/
Gezondheid en wetenschap
 www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen
Gezondheidskompas
 www.gezondheidskompas.be 
Gezond Leven – www.gezondleven.be 
 Voedingsdriehoek
 Bewegingsdriehoek
 www.10000stappen.be 
Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten
 www.vbvd.org
FOD Volksgezondheid – www.stophetzout.be 
Gezond sporten – www.gezondsporten.be 
Tabakstop – www.tabakstop.be 
De hartrevalidatiecentra van de verschillende 
 ziekenhuizen18
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Ontdek LM op  
www.lm.be
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LM Plus
Kalkoven 22
1730 Asse
 0800 17 417
 info@lmplus.be 

LM Oost-Vlaanderen
Brabantdam 109
9000 Gent
 09 223 19 76 –  09 224 11 74
 info.ov@lm.be 

LM MUTPLUS.be
Koninginneplein 51-52
1030 Brussel
 02 209 48 11 –  02 219 01 54
 info@mutplus.be 

Deze en andere brochures zijn te verkrijgen bij je ziekenfonds.


