
Niet- medicamenteuze behandeling 

Vermindering van het natriumgebruik 

Omdat natrium water aantrekt en vasthoudt, neemt het bloedvolume toe naarmate er meer natrium 
in het lichaam aanwezig is. Een groter bloedvolume leidt tot een verhoging van de druk in het 
arteriële systeem. Keukenzout is de voornaamste bron van natrium. Het bestaat voor 40% uit 
natrium. De nieren reguleren de hoeveelheid natrium in het lichaam. Als het lichaam weinig natrium 
bevat, houden de nieren natrium vast, maar als het lichaam veel natrium bevat, scheiden de nieren 
het teveel uit in de urine. Hoe het lichaam reageert op natrium verschilt per mens. Sommige mensen 
kunnen zoveel natrium gebruiken als ze willen, zonder het hun bloeddruk beinvloedt. Anderen 
reageren heel snel op natrium en dat uit zich in een bloeddrukverhoging. Ongeveer 40% van de 
mensen met hypertensie is natriumgevoelig. Natriumgevoeligheid neemt toe naarmate men ouder is 
en komt meer voor bij mensen met overgewicht. Ook mensen met diabetes mellitus zijn gevoeliger 
voor natrium. Insuline zorgt ervoor dat de nieren meer natrium vasthouden. Echter is 
natriumbeperking bij slechts 10% van de patiënten met hypertensie effectief. 

Adviezen: 

 Eet meer verse voedingsmiddelen in plaats van voorverpakt voedsel 

 Kies natriumarme producten 

 Gebruik geen zout bij het koken 

 Zet geen zout op tafel 

 Gebruik minder sauzen 

 Minder (of geen) drop: drop bevat glycirrhizine wat de bloeddruk verhoogt) 

Wanneer een patiënt minder natrium gaat gebruiken, zal het eten de eerste weken waarschijnlijk 
wat flauw smaken. Op de n duur zullen de smaakpapillen zich echter aanpassen aan de nieuwe 
eetgewoonten.  

Vermindering van het lichaamsgewicht  

Er bestaat een sterk verband tussen de bloeddruk en het lichaamsgewicht. De bloeddruk stijgt 
wanneer men zwaarder wordt, maar daalt ook weer wanneer het lichaamsgewicht afneemt. 

Verhoging van de lichamelijke activiteit 

Het is aangetoond dat lichamelijke activiteit niet alleen een bloeddrukdaling kan bewerkstelligen, 
maar ook de kans verkleint op het manifest worden van diabetes mellitus en cardiovasculaire 
complicaties (de insulineresistentie neemt namelijk af). 

Stoppen met roken 

Roken verhoogt de bloeddruk. Binnen 1 minuut na de inhalatie van sigarettenrook neemt de 
hartfrequentie met 30% toe tijdens de eerste 10 minuten. Daarna daalt de frequentie weer, maar 
niet helemaal naar het normale niveau totdat het roken gestopt is. Een andere directe respons op 
nicotine is een verhoging van de bloeddruk door het samenknijpen van de bloedvaten. Bepaalde 
studies suggereert dat de bloeddruk tussen de rookperioden weer terugkeert naar het normale 
niveau, maar herhaald roken gedurende de hele dag leidt wel tot een hogere gemiddelde bloeddruk. 

 



Maximering van het alcoholgebruik 

Excessief alcoholgebruik veroorzaakt een stijging van de bloeddruk en verhoogt het risico van hart- 
en vaatziekten.  


