
Primaire preventie HVZ 



Stel altijd een risicoprofiel op bij patiënten: 

• met doorgemaakte HVZ, diabetes mellitus 
(DM), reumatoïde artritis (RA) of chronische 
nierschade 

• met een belaste familieanamnese voor HVZ 
(vader, moeder, broer of zus met HVZ < 65 
jaar) 

• bekend met een systolische bloeddruk (SBD) > 
140 mmHg of antihypertensivagebruik 

• bekend met een totaal cholesterol (TC) > 6,5 
mmol/l of statinegebruik 

• die roken en ≥ 50 jaar 

 



Anamnese  
• familieanamnese (vader, moeder, broer of zus met HVZ 

< 65 jaar) 
• roken, voeding, alcoholgebruik, lichamelijke activiteit 
Lichamelijk onderzoek  
• bepaal lengte en gewicht, bereken BMI; meet ook 

middelomtrek bij BMI rond 30 kg/m2 
• meet bloeddruk 2 keer en bereken gemiddelde; 

herhaal metingen bij grensgevallen 
• meet tijdens eerste consult aan beide armen en daarna 

alleen aan de arm met de hoogste SBD 
Lab 
• voor risicoschatting: nuchter glucose, TC/HDL-ratio, 

serumcreatinine 
 
 



Risicoschatting: score risico 
 

• schatting van het absolute 10-jaarsrisico op 
ziekte of sterfte door HVZ met behulp van een 
risicofunctie aan de hand van het risicoprofiel 
van een patiënt. 

• Tel bij patiënten met DM of RA 15 jaar bij 
actuele leeftijd op 

• patiënten met doorgemaakte HVZ: hoog risico 
(risicotabel niet van toepassing) 

 

 



Niet risicoverhogend           Mild risicoverhogend            Sterk risicoverhogend   
  
eerstegraadsfamilielid met premature HVZ  
  
geen                                   1 familielid < 65 jaar                  ≥ 2 familieleden < 65 jaar óf ≥ 1 
                                                                                             1 familielid < 60 jaar                                                                                                                       
lichamelijke activiteit  
  
≥ 30 min/d, ≥ 5 dgn/wk       < 30 min/d, ≤ 5 dgn/wk             sedentair bestaan  
  
lichaamsbouw  
  
BMI < 30 kg/m2                  BMI 30-35 kg/m2                      BMI > 35 kg/m2  
  
eGFR  
< 65 jaar: > 60 ml/min/1,73m2 ≥ 65 jaar: > 45 ml/min/1,73m2  
                                          < 65 jaar: 30-60 ml/min/1,73m2 ≥ 65 jaar: 30-4ml/min/1,73m2   
                                                                                              alle leeftijden: <3ml/min/1,73m2 

 1 sterk risicoverhogende factor = indicatie voor medicamenteuze 
behandeling; 
- ≥ 2 mild risicoverhogende factoren = indicatie voor medicamenteuze 
behandeling. 



• Niet-medicamenteuze behandeling 
 

niet roken: bespreek rookgedrag en methoden om te stoppen 
 
voldoende bewegen: ten minste 5 dagen/week 30 min/dag, bijv. fietsen, stevig 

wandelen of tuinieren 
 
goede voeding (volgens Richtlijnen goede voeding)  

– beperk gebruik van roomboter, harde margarines, vette vlees- en melkproducten en 
tussendoortjes 

– eet 2 porties (100-150 gr) vis per week, waarvan ten minste 1 portie vette vis 
– gebruik dagelijks 150 tot 200 gr groente en 200 gr fruit 
– beperk gebruik van zout tot maximaal 6 gr per dag; voeg geen zout toe aan de voeding 

 

beperk gebruik van alcohol: vrouwen maximaal 1-2 glazen/dag, mannen maximaal 2-3 
glazen/dag  

 
zorg voor optimaal gewicht: BMI ≤ 25 kg/m2 (< 70 jr), BMI ≤ 30 kg/m2 (≥ 70 jr) 
 
ga na of stressfactoren aanwezig zijn en of de patiënt deze wil aanpakken 
 
verwijs gemotiveerde patiënten naar gespecialiseerde zorgverleners ter begeleiding 

van leefstijlveranderingen 
 



Medicamenteuze behandeling 

 

antihypertensiva en/of statines zijn geïndiceerd bij:  

 

– ≥ 20% 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door HVZ en SBD > 140 mmHg en/of 
LDL > 2,5 mmol/l 

 

– 10-20% 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door HVZ en SBD > 140 mmHg en/of 
LDL > 2,5 mmol/l én aanwezigheid van andere risicoverhogende factoren 
(tabel 2) 

 

– SBD > 180 mmHg of TC/HDL-ratio > 8 ongeacht risico op HVZ 

 



 
Follow-up 

 

FAST en herkennen tekenen hartinfarct. 

 

Stel individueel controleschema op in overleg met patiënt: 

 

informeer bij elk contact naar (niet-)medicamenteuze therapietrouw 

 

bespreek bij elk contact (opnieuw) roken, bewegen, voeding, alcohol, gewicht en 
stress 

 

bepaal SBD in instelfase om de 2-4 weken en daarna ten minste jaarlijks 

 

bepaal LDL in instelfase 3-maandelijks en daarna alleen bij wijzigingen (of 
controle) van het risicoprofiel 

 



Rol POH 

• Score bepalen ahv anamnese, lab, lich onderzoek 

• Iom/iov huisarts medicamenteuze interventie 

• Niet medicamenteuze interventies uitvoeren 

    Stoppen met roken 

    Afvallen 

    Bewegen 

    Therapietrouw 

• Follow-up  



gedragsbeïnvloeding 

    (Flap over) 

• Stel reëel doel 

• Redelijk doel 

• Gedragsspecifiek maken  

    Wat? Hoeveel? Wanneer? Hoe vaak? 

• Vertrouwen 0-10? (minimaal een zeven).  

• Maatje nodig? 



Feed back/probleem oplossen 

    (flap over) 

• Stel probleem vast 

• Bedenk oplossingen 

• Kies één 

• Bespreek resultaten 

• Kies evt ander idee 

• Andere bronnen 

• Mogelijk  u niet oplosbaar 



De vaatrisicopolikliniek 

• Inkaarten risicofactoren en behandelbare 
risicofactoren behandelen (op korte termijn) 

• Minimale doelen: 

    LDL < 2.5 mmol/lit, RR < 140 mm/hg 
systolisch,  5 dagen per week minimaal ½ uur 
lichamelijke activiteit, niet roken. 

• < 3 maanden retour specialist/huisarts voor 
follow-up. Eventueel DOK.  


