U ZEGT?

« Prof. dr. François Eyskens: ‘Een online gegevensbank
waartoe artsen en onderzoekers over de hele wereld
toegang hebben, is nog toekomstmuziek.’

diagnose
de zoekmotor daarop losgelaten en hij
heeft alle acht gevallen van MCAD-defi
ciëntie die erin zaten, gevonden. Een
klassieke beslissingsboom vond maar
30% van de gevallen. De meerwaarde
is dat het systeem meeredeneert. Het
zou zeker een hulpmiddel zijn in ons
dagelijks werk. Je zou op die manier

Een systeem dat
mee-redeneert
met de arts
bijvoorbeeld ook kunnen nagaan wie in
aanmerking komt voor bepaalde zeld
zame geneesmiddelen. En zo zijn er wel
meer toepassingen mogelijk.’
Zo’n elektronisch platform kun je
op elke schaal inzetten: gaande van
één ziekenhuis tot een internationale
samenwerking. Een online gegevens
bank waartoe artsen en onderzoekers
over de hele wereld toegang hebben,
is echter nog toekomstmuziek. ‘Onze
ICT-mensen werken er nu aan verder
en zoeken ook naar verdere financie
ring. Extreme Blue heeft in elk geval
een veelbelovende aanzet gegeven.’

Hoge bloeddruk
Wat is een te hoge bloeddruk?
De bloeddruk is de druk die het bloed uitoefent op de wanden van onze bloedvaten.
Het hart stuwt het bloed als een pomp
door onze aderen. De druk is het hoogst
op het moment dat ons hart samentrekt,
en het laagst tussen twee hartslagen in.
Daarom wordt de bloeddruk uitgedrukt in
een bovendruk en een onderdruk. Liggen
de waarden hoger dan 14 over 9, dan is
er sprake van een te hoge bloeddruk of
hypertensie.
Hoe ontstaat hypertensie?
Naarmate we ouder worden, worden onze
slagaders stijver en minder rekbaar. Daardoor wordt het bloed sneller verplaatst en
neemt de druk op de slagaderwand toe.
Behalve leeftijd zijn er nog andere factoren
die een te hoge bloeddruk in de hand werken. De belangrijkste zijn overgewicht, te
veel zout en ongezonde voeding, gebrek
aan beweging, erfelijke aanleg, stress en
overmatig alcoholgebruik.
Is een hoge bloeddruk gevaarlijk?
Een hoge bloeddruk geeft zelden klachten
op korte termijn. Maar wie er jarenlang mee
rondloopt, heeft een sterk verhoogd risico
op hart- en vaatziekten, een beroerte en
nier- en oogproblemen. Roken en suikerziekte maken dat risico nog een stuk groter.
Wat doe je ertegen?
Het probleem voorkomen is nog altijd het
best. Dat betekent vooral: genoeg bewegen, zout en verzadigde vetten beperken,
niet roken en matig zijn met alcohol. Of
een te hoge bloeddruk met medicijnen
moet worden behandeld, is afhankelijk van
het globale risico op hart- en vaatziekten
dat iemand loopt. Iemand die bijvoorbeeld
diabetes heeft of al een hartinfarct heeft
gehad, moet zich zeker laten behandelen.
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