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gezond& wel

HOGE BLOEDDRUK TE LIJF?

SPREEKUUR:

HARTSTILSTAND

Ik heb geruime tijd
last van een hoge
bloeddruk, maar ik
heb het niet op medicijnen. Kan ik deze
aandoening op een
andere manier te lijf
gaan?
G. Zwarthoed

Vreemde in
eigen huis

R

uim 30% van de
Nederlandse volwassenen kampt met
hypertensie (hoge bloeddruk). De verwachting is
dat dit percentage in de
toekomst alleen maar zal
stijgen gezien de toename
van onder meer overgewicht, het aantal senioren

TE VAN haar zoontje kreeg
TWEE MAANDEN NA DE GEBOOR
lstand. Dat overleefde zij,
Jelle Ketelbuters (30) een hartsti
erd. Dankzij een revalidamaar haar leven is voorgoed verand
dacht wordt besteed aan
tieprogramma waarbij speciale aan
ft zij alles redelijk op de rit.
de gevolgen voor de hersenen, hee

druk heel hoog is, krijgen
patiënten last van hoofdpijn, duizeligheid, slecht
zicht of druk op de borst.
Bij een klein deel van de
betrokkenen kan het ontstaan van deze klachten
worden verklaard door een
onderliggende ziekte zoals
een bijnieraandoening of
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slagaders. Bij het merendeel is echter geen duideen slechte leefgewoontes.
lijke oorzaak aan te wijzen.
Het probleem is dat je
een te hoge bloeddruk niet Meerdere factoren spelen
een rol: te veel zout eten,
snel opmerkt omdat er
overgewicht en te weinig
geen duidelijke klachten
beweging, maar ook genezijn. Vandaar dat men het
tische factoren. Voordat
’de stille moordenaar’
noemt. Alleen als de bloed- met medicatie wordt ge-

start, is het dan ook raadzaam om de levensstijl aan
te passen: meer sporten,
afvallen, een zoutarm
dieet.
De reden om hypertensie aan te pakken, is het
verhoogd risico op hart- en
vaatziekten op de lange
termijn. De drempel om
medicijnen voor te schrijven, is medeafhankelijk
van leeftijd, sekse, of iemand rookt of niet, de
hoogte van het cholesterol
en bijvoorbeeld de aanwezigheid van suikerziekte.
Bij degenen die niet goed
op medicijnen reageren, is
een aantal technieken in

ontwikkeling. Zo kunnen
de zenuwen rond de nierslagaders worden beïnvloed met ’renale denervatie’ (onderbreking van de
functie van de zenuwbanen van en naar de nieren), een stent in de halsslagaders of speciale pacemakers. Uiteraard is het
zaak om al deze behandelopties met uw huisarts
en/of specialist te bespreken.
■ Ook een vraag voor een
van onze experts?
Bezoek www.telegraaf.nl/
gezondheid of mail naar
spreekuur@telegraaf.nl

ONDERZOEK: BLAASVOLUME SENSOR
4 procent van de kinderen tussen 6 en 12 jaar hebben ‘ongelukjes’. Ze hebben het toiletbezoek zo vaak uitgesteld dat ze een volle blaas niet meer
waarnemen. De afdeling kinderurologie in het UMCU ontwikkelde een sensor die het kind waarschuwt naar de wc gaan.

door Anita Zijlstra
minuten zijn van levensbelang.” Jelle, toen 27, bleek
aan de ernstige hartritmestoornis LQT te lijden en
kreeg meteen een defibrillator geïmplanteerd. „Mijn
hart deed het weer, maar
verder ging het helemaal
niet. Nog afgezien van de intense vermoeidheid wist ik
niet meer waar dingen lagen. Ik was een vreemde in
mijn eigen huis. Ik kon me
niet concentreren en vergat
afspraken. Niemand begreep me. Wat zeurde ik
nou? Ik had het toch overleefd?”
Ook Kurt merkte haar gedragsveranderingen op en

Veel beter met
de gevolgen
omgaan
samen besloten ze hulp te
zoeken. „Ze kon wel eens
onredelijk tegen me uitvallen, dat begreep ik nog”, vertelt hij. „Maar ik maakte me
natuurlijk ook zorgen over
ons kind. Kon Jelle met hem
alleen zijn?” Na een jaar
kwam ze voor revalidatie in
Hoensbroek, waar kenniscentrum Adelante een programma voor mensen met
hersenletsel aanbiedt.
„Een op de vijf mensen die

een hartstilstand krijgen, in
Nederland zo’n 16.000 per
jaar, overleeft dit en leeft
echt niet door als kasplantje, wat vaak wordt gedacht”,
vertelt onderzoekster Véronique Moulaert van Maastricht UMC en Adelante
Zorggroep. Door een hartstilstand wordt niet alleen
het hart, maar ook het brein
beschadigd waardoor problemen met het geheugen
en het denkvermogen kunnen ontstaan. „Ongeveer de
helft van de overlevenden
krijgt met deze zogenoemde
cognitieve problemen te
maken. Daar horen ook
angst en depressie bij, moeite met sociale contacten en
met terugkeer op de werkvloer.”
„Uit recent onderzoek weten we dat het snel na de
hartstilstand aanbieden van

hulp in de vorm van het
nieuwe nazorgprogramma
Stilstaan… en doorgaan de
kwaliteit van leven kan verbeteren. Het blijkt dat door
screenen van patiënten
door gespecialiseerde verpleegkundigen met kennis
van zowel cardiologie als
neurologie, problemen eerder onderkend worden en
er dus eerder gestart kan
worden met behandeling.”
„Elke dag word ik nog geconfronteerd met de ’kortsluiting’ in mijn hoofd, maar
ik kan er nu beter mee omgaan. Ik moet toegeven aan
mijn conditie en bijvoorbeeld dingen opschrijven”,
vertelt Jelle. „Zelfs wanneer

KILO, is vorig jaar ruim
SANDY SIERP (39) 1.80 METER, 66
n eten en meer te sporten.
14 kilo afgevallen door anders te gaa
algemeen gezond, maar wil
Zij vindt haar eetpatroon over het
eet.
weten of dat ze misschien te weinig

Sandy Sierp: meer calorieën.
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DE BLAAS

• vangt urine op uit de nieren.
Hierdoor hoeven we maar een
paar keer per dag naar toilet.

MEER TOEPASSINGEN

urineleider

NOODSYSTEEM

Jelle Ketelbuters met partner
Kurt Leen: „Toen hij mijn leven
redde, kneusde hij al mijn
ribben!” FOTO FRITS WIDDERSHOVEN

Tyme naar de opvang
moet!”
Ook Kurt heeft weer het
volste vertrouwen in haar.
„Soms is het moeilijk, hoor”,
bekent de Belgische schone.
„Aan de buitenkant is immers niets te zien. Als we
eens naar een feestje gaan,
weet niemand hoe ik me de
dag ervoor daarop heb voorbereid of die dag daarna
weer kapot ben. Het is een
onzichtbaar probleem.”
Ze heeft zich voorgenomen te blijven genieten.
„Dood ga je toch! Ik weet inmiddels, je merkt er niets
van… Iedereen vraagt: heb
je het licht gezien? Nee, ik
heb helemaal niks gezien.”

Hoe gezond eet Sandy?
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WERKING

• Wanneer blaas bĳna
vol is, gaat signaal
naar hersenen en krĳg
je normaal gesproken
een gevoel van lichte
aandrang.

■ OVERLEVING

Dankzij de inzet van
openbare defibrillatoren
en actieve reanimatiecampagnes stijgt het
aantal mensen dat een
hartstilstand overleeft.
„Door ook aandacht voor
het brein te hebben,
blijken patiënten door dit
nazorgprogramma een
jaar na een hartstilstand
een aanzienlijk verbeterde kwaliteit van leven te
hebben”, zegt prof. dr.
Jeanine Verbunt, hoogleraar revalidatiegeneeskunde. „Bovendien waren
al na drie maanden veel
meer mensen terug aan
het werk in vergelijking
met de groep die het
programma niet had
gevolgd.”
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Donoren die niet kerngezond zijn, kunnen bij
leven veilig een nier
afstaan. Deze extended
criteria donoren doorstaan een operatie om
een nier te verwijderen
doorgaans goed, blijkt
uit onderzoek van Jeff
Lafranca van het Erasmus MC. Hij onderzocht
de gevolgen van nierdonatie bij mensen met
overgewicht, hoge
bloeddruk, nierstenen
en patiënten op leeftijd.
„Door de criteria uit te
breiden, neemt de
wachtlijst mogelijk af.”
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Mensen die vanwege de
ziekte van Dupuytren
hun vingers niet meer
kunnen strekken, hoeven niet per se naar het
ziekenhuis. Een ingreep
door een getrainde
huisarts lijkt net zo goed
te zijn als die van een
plastisch chirurg, blijkt
uit onderzoek onder
leiding van het Radboudumc. De erfelijke ziekte
kenmerkt zich door
aangroei van bindweefsel in de handpalm. Bij
milde klachten is het
ook mogelijk om het
harde weefsel in de
handpalm door te prikken zodat de kromme
vinger(s) worden gestrekt.

■ NIERDONOR

0,8

door DENISE HOOGLAND
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•Verpleeghuispatiënten die tee la
lang
met
volle blaas in bed liggen.
•Bĳ dwarslaesie
of spina biﬁda
SENSOR
•Mogelĳk
•Meet
bedplassen.
diameter blaas.
Huidige
plaswekker geeft •Is deze 4-5 cm
signaal wanneer (bĳ kinderen) dan is
luier vol is.
blaas vol.
Sensor kan dit
•Signaal naar smartmogelĳk vóór zĳn. phone om naar wc
te gaan.
sensor
•Mogelĳk kunnen
huid
kinderen weer ‘terugleren’ om volle blaas te
voelen.
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intensiteit van het signaal

V

eel weet ze er
niet meer van.
„Ik zat thuis gezellig te praten
met een vriendin
toen ik in elkaar zakte”, vertelt de Belgische. „Nou ja,
dat heb ik ook maar van horen zeggen. Ik heb een gat in
mijn geheugen.” Vier dagen
werd zij in coma gehouden
en ze moest een maand in
het ziekenhuis doorbrengen. „Ik was voornamelijk
van de wereld. De momenten waarop ik bij was, dacht
ik alleen: als ik eenmaal
thuis ben, komt het goed. Ik
moet er voor mijn zoontje
Tyme zijn.”
Het was ook
dat manneke
dat haar partner Kurt Leen
(32) op de been
hield. „Ik zag
meteen dat het
niet goed met
haar was. Die
blik, die kleur: ik was in
shock. Een half uur daarvoor zat ze nog met Tyme in
de auto! Ik begon meteen
met mond-op-mondbeademing en ik duwde op haar
borst. Had ik nog nooit gedaan, ik handelde heel instinctief.” Jelle schiet in de
lach: „Dat ging je goed af als
bouwvakker: al mijn ribben
waren gekneusd!”
Ze is haar grote liefde eeuwig dankbaar. „De eerste

■ KROM
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■ Voor reacties en suggesties:
medisch@telegraaf.nl

’Droom in Spanje realiseren’
procent en met
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toen er een goedaardig gezwel wer

p school werden
mijn ogen steeds
slechter. Ik dacht
dat het door het harde leren
kwam, want ik zat net voor
de examens. Maar ik bleek
een tumor op mijn hypofyse
te hebben waardoor mijn
oogzenuw werd doodgedrukt. Ik vond de operatie
doodeng; stel je voor dat ze
iets anders in mijn hoofd
zouden raken? Maar het
ging allemaal goed en gelukkig kon ik, met hoofddoekje
om vanwege mijn kale
hoofd, herexamen doen met
behulp van aangepaste grote letters.
Werk zoeken daarna viel
niet mee. Uiteindelijk vond
ik een baantje als administratief medewerkster. Ik
voelde steeds maar die druk
om mezelf extra te bewijzen. Altijd bang om te wor-

den afgewezen vanwege
mijn slechte zicht. Na vijf
jaar werd ik genezen verklaard, want het gezwel was
niet teruggekomen. Ik was
zo blij! Maar toen was het
maar de vraag of ik kinderen zou kunnen krijgen,
want de hypofyse regelt bijvoorbeeld ook de hormoonhuishouding. Mijn twee jongens waren echt een cadeautje!

Mijn
zoons
zijn een
cadeautje

Vorig jaar zijn mijn tweede man en ik naar Spanje
verhuisd om een kampeerpark/minicamping te beginnen. Met Casa Tonymar in
Aspe, Alicante, realiseren
wij onze droom. Die handicap frustreert inderdaad
wel eens. Sommige mensen
begrijpen gewoon niet dat ik
niet naar hen zwaai. Ik zie
weliswaar een persoon,
maar wie het is: geen idee.
Vooral in de verte zie ik
slecht. Een prijskaartje in
de etalage kan ik evenmin
lezen.
Maar ik ben een doorzetter en doe de vele dingen die
ik wel kan. Mopperen heeft
geen zin. Dan ga ik maar een
stuk in de prachtige Spaanse natuur fietsen om me af
te reageren. Of even lekker
werken in de tuin. Ook contact houden met familie en

vrienden in Nederland
helpt me ontspannen. Dan
kruip ik achter de computer
en stel ik extra grote letters
in. Zo probeer ik het me me-

zelf altijd maar zo gemakkelijk mogelijk te maken.”A.Z.
Ook uw verhaal vertellen?
Ik leef@telegraaf.nl

Mariëtte Huijskes: „Even afreageren door te fietsen of door in
de tuin te werken.”

