
Adviesfiche aangeboden door uw online-apotheker: Verhoogde bloeddruk

Wat is bloeddruk?
Wat is bloeddruk?

Het hart is een zeer belangrijk orgaan dat verantwoordelijk is voor de bloedcirculatie in ons lichaam. 
Dankzij het hart, wordt zuurstofrijk bloed en voedingsstoffen aangeleverd tot in alle organen en spieren 
in ons lichaam. Daarvoor dient het hart met een bepaalde kracht te pompen om de levering van deze 
stoffen mogelijk te maken. De kracht die ons hart genereert om het bloed te laten circuleren in onze 
arteriën heet de bloeddruk.


De bloeddruk wordt in 2 waarden uitgedrukt.

Systolische bloeddruk (SBD) of bovendruk (mmHg)

Dit is de maximale druk die ontstaat wanneer het bloed van het hart naar het hele lichaam wordt 
gepompt.

Diastolische bloeddruk (DBD) of onderdruk (mmHg)

Dit is de minimale druk die instaat wanneer het hart ontspant voordat het opnieuw samentrekt.

De ideale bloeddruk voor een gezonde volwassen persoon: < 120/80 mmHg


Wat is verhoogde bloeddruk?
De bloeddruk kan laag, normaal of hoog zijn, maar na verloop van tijd en met de leeftijd stijgt d 
bloeddruk. Dit doordat de wanden van de grote slagaders rigider worden met de leeftijd en de kleine 
bloedvaten worden smaller. Door deze veranderingen moet het hart een grotere kracht regenereren om 
het bloed door het lichaam te kunnen pompen, waardoor dit leidt tot een toename van de bloeddruk. 
Hypertensie wordt gedefinieerd als een bloeddruk die continu hoger is dan 140/90mmHg.

Boosdoeners die hypertensie veroorzaken

Er zijn een aantal factoren die het risico op ontwikkelen van een hoge bloeddruk in de hand werken: de 
leeftijd, roken, overgewicht, fysische inactiviteit, hoge consumptie van zout en alcohol, stress en 
genetische factoren.

Hoe meet u zelf uw bloeddruk?

Het is niet aan te raden om uw bloeddruk te meten in een oncomfortabele positie, of wanneer u koud 
hebt, angstig of gestresseerd  bent, of als u pijn ondervindt.

Het aanbevolen schema van zelfmeting is 2x ’s morgens en 2x ’s avonds steeds op hetzelfde tijdstip 
gedurende 7 dagen. De metingen dienen te gebeuren alvorens u eventuele medicatie inneemt en voor 
de maaltijd.

Ontspan gedurende 5 minuten op een rustige, comfortabele plaats zonder afleiding vooraleer u begint 
te meten.

Zet u neer, plaats uw voeten plat op de grond, ondersteun uw rug en houd uw linkerarm ter hoogte van 
het hart, plaats de geijkte bloeddrukmeter aan de linkerarm.

Start de meting, beweeg niet en blijf ontspannen.

Wacht na de meting een minuut alvorens u een tweede meting doet.


Enkele tips om hoge bloeddruk te vermijden



Bron Servier, aangepast aan de website www.myBPmatters.com             

Een gepast gewicht behouden.

Stoppen met roken.

De voorgeschreven behandeling van de arts goed volgen.

Regelmatig aan lichaamsbeweging doen.

Het gebruik van zout beperken.

Gezond en evenwichtig eten.

Alcoholverbruik matigen.

Blootstelling aan stress vermijden.


Een verhoogde bloeddruk kan negatieve gevolgen hebben op de vaatwand, het hart, de nieren, de 
hersenen en de ogen. Volg dus de tips goed op!



