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1 Uw individuele resultatenrapport

Patiënt:

Geboortedatum:

Gewicht:

Victor Voorbeeld

18.10.1966

89 kg

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

Samplenummer:

Ingang:

Uitgang:

RU2MHC / P106728

19.10.2018

19.10.2018

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

Geachte Victor Voorbeeld, 
Zoals u verzocht heeft, hebben wij uw risico op arteriosclerose aan de hand van
meerdere bloedlipiden in uw capillair bloed onderzocht. We hebben de volgende
bloedwaarden gemeten: totaal cholesterol, HDL, LDL en triglyceriden alsmede de
LDL/HDL verhouding in uw capillair bloed. 

Arteriosclerose (of slagaderverharding of aderverkalking) is een sluipend ziekteproces
van ophoping van vet, thrombi of kalk in de binnenbekleding van bloedvaten. 

De cerascreen® Cholesterol Test kan en zal het medisch advies niet vervangen.  
 
Het document werd automatisch aangemaakt en is geldig zonder handtekening. 
 
Wilt u persoonlijk advies over uw testresultaten of heeft u algemene vragen? Neem
dan contact op met een van onze voedingskundigen op vragen@cerascreen.com. 
 
Uw cerascreen® team
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2 Uw testresultaat

Cholesterol

LDL-cholesterol

HDL-cholesterol

LDL/HDL verhouding

Triglyceriden

<= 5,0 mmol/l

< 2,59 mmol/l

> 0,90 mmol/l

< 3,0

<1,7 mmol/l

Bloedvet waarde normaal bereik* uw waarde

1,21 mmol/l

2,3 mmol/l

1,0 mmol/l

2,4

1,0 mmol/l

Soms wordt het cholesterolgehalte ook in de eenheid mg/dl aangegeven. De conversie is: cholesterol,
LDL, HDL mmol/l x 38,67 = mg/dl en triglyceriden mmol/l x 87,5 = mg/dl. 
 
* De aangegeven waarden zijn alleen voor volwassenen geldig. 

Uw LDL cholesterol waarde:  
Uw LDL cholesterol waarde is binnen het normaal bereik van < 2,59 mmol/l wat
tegen arteriosclerose beschermt. Indien de waarden van alle andere bloedlipiden
binnen het normaal bereik zijn en als u geen risicofactoren heeft is uw risico op
arteriosclerose laag. Indien niet, moet u handelen om uw gezondheid te beschermen.

Uw HDL cholesterol waarde: 
Uw HDL cholesterol waarde is binnen het normaal bereik wat tegen arteriosclerose
beschermt. Probeer de waarde binnen dit bereik te houden en controleer deze
regelmatig.

Uw LDL/HDL verhouding: 
De verhouding van uw LDL en HDL waarde is binnen het normaal bereik. Dit
betekent dat uw risico op arteriosclerose niet verhoogd is. Vermijd echter verdere
risicofactoren en controleer uw bloedlipidewaarden regelmatig.

Uw triglyceriden waarde: 
Zoals u in het bovenstaande tabel kunt zien is uw triglyceriden waarde binnen het
normaal bereik van < 1,7 mmol/l. Dit betekent dat uw risico op arteriosclerose niet
verhoogd is. Echter moet u verdere risicofactoren vermijden. Indien nog meer
waarden van de andere bloedlipiden het normaal bereik overschrijden moet u deze
ook verlagen door het volgen van de tips in hoofdstuk 6. 
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Indien het niet lukt om de waarden van uw bloedlipiden door de aanbevolene tips te
verlagen, neem dan contact op met uw arts. Hij/Zij zou proberen uw risico op
arteriosclerose door het voorschrijven van medicijnen te verlagen en verdere
maatregelen opstarten.  
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3 Wat is cholesterol en waarvoor heeft uw lichaam deze
nodig?
Functies van cholesterol:
•	productie van steroïdhormonen (bijz. androgenen, oestrogeen, cortisol en
aldosteron) 
•	productie en stevigheid van celwanden 
•	productie van galzuren 
•	vitamine D wordt uit cholesterol gemaakt 
 
Cholesterol is nodig als bouwstof maar aan de andere kant heeft een overschot
vergaande gevolgen. De balancering van uw cholesterol is het doel!

LDL cholesterol 
LDL cholesterol is een lipoproteïne wat wateronoplosbare substanties zoals
cholesterol naar de periferie van het lichaam vervoert. Hoge LDL waarden leiden tot
plaques in de bloedvaten en zodoende tot arteriosclerose. Daarom wordt het dikwijls
“slechte cholesterol” genoemd.

HDL cholesterol
Evenals LDL cholesterol, is HDL cholesterol een transporteiwit wat cholesterol uit de
lichaamscellen haalt en het naar de lever transporteert. HDL waarden binnen het
normaal bereik zijn een beschermingsfactor tegen arteriosclerotische ziekten. Daarom
wordt het vaak gezien als "goede cholesterol".

Triglyceriden
Triglyceriden worden ook “neutrale vetten” genoemd en komen in natuurlijke lipiden
en oliën voor. Deze worden via de voeding aangevoerd en in het bloed
getransporteerd met behulp van andere lipoproteïnen, de chylomicronen. Daarnaast,
kan het lichaam deze zelf aanmaken. 



.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................
www.cerascreen.com 7 / 11

4 Gevolgen van arteriosclerose
Hartinfarct

Arteriosclerotische veranderingen in de
bloedvaten - afzettingen in de vaatwanden

Een hartinfarct is het zwaarste en meest
voorkomende gevolg van
arteriosclerotische veranderingen van de
bloedvaten. Zuurstoftekort veroorzaakt
afsterven van hartspierweefsel. Vaak leidt
verstopping van de bloedvaten (slagaders)
ten gevolg van een thrombus tot
zuurstoftekort. Deze thrombus ontstaat
door afzettingen van cholesterol in de
vaatwanden en de resulterende
vernauwing in dit gebied. Dat kan tot
formatie van bloedklonters leiden..

Coronaire hartaandoeningen
De zogenaamde coronaire hartziekten (CHD) zijn een ander gevolg van
arteriosclerose. Deze ziekten worden door een vernauwing of blokkade van de
kransslagaderen (= coronaire arteriën) veroorzaakt. Deze bloedvaten voorzien het
hart van zuurstofrijk bloed en energie uit nutriënten. De symptomen variëren van
angina pectoris aanvallen, hartritmestoornissen, ademnood en hartfalen tot
hartaanvallen.

Beroerte
Arteriosclerose kan een beroerte veroorzaken door onvoldoend bloedvervoer naar
verschillende gebieden van de hersenen. Symptomen verschillen volgens het
getroffen gebied. Bij sommige patiënten hangt slechts de mondhoek naar beneden, bij
andere patiënten treden verstoring / verlies van het gezichtsvermogen en / of
problemen met spreken of begrijpen van andere mensen op. Andere symptomen zijn
verlammingen of verdoofd gevoel - meestal aan één zijde van het lichaam.
Duizeligheid of coördinatie en evenwichtsstoornissen kunnen zich ook voordoen. Het
is van belang snel een arts te waarschuwen door 112 te bellen - ook als de
symptomen binnen een half uur weer verdwijnen.

Etalagebenen
De zogenaamde etalagebenen, medisch perifeer arterieel vaatlijden (PAV) genoemd,
wordt ook door arteriosclerose veroorzaakt. De arteriosclerotische blokkade (stenose)
beperkt of onderbreekt de bloedstroom. Het begrip “etalagebenen” refereert aan het
veelvuldig stilstaan voor etalages van patiënten die bij het lopen pijn in de benen
ondervinden ten gevolge van een vernauwing of afsluiting van een slagader naar of in
de benen. 
 
Symptomen zijn heel erg afhankelijk van de plek waar de aderverkalking optreedt. En
in veel gevallen is het zelfs zo dat geen klachten optreden of pas in een heel laat
stadium. Daarom raden wij u aan uw bloedlipiden regelmatig te controleren.
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5 Verdere risicofactoren van arteriosclerose

Behalve verhoogde triglyceriden en cholesterol waarden (verhoogd LDL én HDL
cholesterol), zijn verdere risicofactoren van arteriosclerose: 
•	hoge bloeddruk (hypertensie) 
•	overgewicht (adiposis) 
•	roken 
•	diabetes mellitus 
•	genetische risicofactoren (cardiovasculaire aandoeningen van bloedverwanten) 
 
Hoe meer risicofactoren er zijn, hoe hoger de kans arteriosclerose en de
bovengenoemde bijkomende ziekten te ontwikkelen. Alle risicofactoren moeten
uitgeschakeld worden om arteriosclerose te voorkomen. Op oudere leeftijd stijgt het
risico op arteriosclerose en bijkomende ziekten. Meer mannen dan vrouwen zijn
getroffen. 

6 Hoe kan ik het risico op arteriosclerose verminderen?

Het risico op arteriosclerose hangt nauw samen met voedingscomponenten. Daarom
kan een verandering van uw eetpatroon een positieve invloed op uw bloedlipiden
hebben.  
 
Lichaamsbeweging en de vermindering van overgewicht hebben een waardevol effect
op een mogelijk verhoogd risico op arteriosclerose.  
Overgewicht heeft een negatieve invloed op uw bloedlipiden. Zwaarlijvige mensen
hebben hogere LDL cholesterol waarden, te lage HDL cholesterol waarden en een
verhoogde triglyceride concentratie.  
 
Als u diabetes en hoge bloeddruk voorkomt of als deze ziekten “goed ingesteld” zijn
met behulp van medicijnen, vermindert dit ook het risico.
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6.1	Het aanpassen van uw eetpatroon
De volgende aanbevelingen voor de optimalisatie van uw eetpatroon dragen bij aan
de verlaging van uw risico op arteriosclerose: 
 
•	optimalisatie van vetten (minder verzadigde vetten en transvetzuren, meer
natuurlijke vetten, minder dierlijk vet) 
•	minder alcohol drinken 
•	zout consumptie beperken 
•	meer groeten en fruit eten 
•	vis en visolie eten 
•	cholesterol inname beperken 
•	de voorkeur geven aan filterkoffie en espresso ipv gebrouwen koffie 
•	meer noten en volkoren graanproducten eten 
•	meer voedingsmiddelen eten die rijk zijn aan foliumzuur 
•	meer plantensterolen eten (oliën, noten, zaden, granen, bonen) 
 
 
Daarnaast gelden er bijzondere aanbevelingen in geval van een verhoogde LDL
waarde. Hierna zullen we een lijst met adviezen van de vereniging “Lipid-Liga”
opnoemen:  
1.	Verminder zichtbare en verborgen vetten (bijz. in kaas en vleeswaren). 
2.	Geef de voorkeur aan stomen of barbeque om eten te bereiden. 
3.	Eet minder levensmiddelen van dierlijke oorsprong om de inname van vetten,
verzadigde vetzuren en cholesterol te beperken. 
4.	Geef de voorkeur aan levensmiddelen van dierlijke oorsprong met minder vet
(deze bevatten niet altijd minder cholesterol!): 
-	Kies vlees en vleeswaren met minder vet: 
-	Geef de voorkeur aan melk en melkproducten met minder vet. 
-	Geef de voorkeur aan voedsels van dierlijke oorsprong die arm zijn aan verzadigde
vetten bijv. vis, gevogelte, kalfsvlees en wildbraad 
-	Vermijd voedsel met een hoge cholesterolgehalte zoals eidooier en daarmee
geproduceerde levensmiddelen alsmede ingewanden. 
5.	Eet meerdere keren per dag groeten en fruit, indien mogelijk rauw of als een
salade. 
6.	Gebruik plantaardige oliën en dieetmargarine. 
 
Indien uw triglyceriden te hoog zijn beveelt de “Lipid-Liga” de volgende maatregelen
aan. Het meest effectief is de reductie - of beter vermijding - van alcohol. Voor
sommige mensen is dit al voldoende om normale bloedlipide waarden te bereiken.
Echter betekent dit niet dat ze te veel alcohol drinken maar dat hun lichaam met
verhoging van de triglyceriden gereageerd heeft. Schakel niet om naar limonade, cola
frisdranken of vruchtensap omdat deze suiker bevatten. De suiker wordt vrij snel in
het bloed opgenomen en heeft hetzelfde effect op de triglyceride concentratie. Indien
het niet lukt om de concentratie door het vermijden van alcohol te normaliseren, dan
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vermijd ook suiker. Eet aub minder zoetwaren.  Indien dit nog steeds niet voldoende
is, probeer uw gewicht te verminderen en uw lichamelijke activiteit te verhogen.
Visolie capsules kunnen triglyceriden heel effectief reduceren. Een aanvoer van de
benodigde dosis van 1,5 - 5 g / dag is niet mogelijk via de voeding. 
 
De omzetting van deze aanbevelingen kan er als volgt uitzien: 
1.	Eet matig! Elk bijkomend kilogram verhoogt uw triglyceriden. 
2.	Vermijd alcoholische dranken! 
3.	Vermijd vruchtensap, limonade en cola frisdranken! 
4.	Beperk de consumptie van snoep! 
5.	Beweeg meer! 
6.	Stoppen met roken ondersteunt uw gezondheid behoorlijk. 
 
In geval van een verhoogde cholesterolspiegel raden wij u aan de cholesterolinname
en het vetgehalte van uw eten te beperken en het percentage van koolhydraten in
gelijke mate te verhogen. De inname van meer voedingsvezels van 35 g / dag
alsmede het beperken van uw koffie en alcohol consumptie heeft ook een positieve
uitwerking. 

6.2 Fysieke activiteit
Als u meer beweegt wordt heeft dit een positieve effect op veel risicofactoren: hoge
bloeddruk, dyslipidemie, diabetes mellitus en overgewicht.  Het is bewezen dat
regelmatige beweging de HDL-spiegel verhoogd. Daarom is dit bijzonder belangrijk
om het gevaar van arteriosclerose te bestrijden. Echter geldt dit niet alleen voor
sportieve activiteiten. Ook beweging in uw dagelijks leven heeft een positieve
uitwerking. Neem de trap ipv de lift of rijd de fiets ipv met de auto te gaan.
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