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Werkstukk van Karin, een bijna 10-jarige deelneemster aan ons onderzoek

Watt is Cholesterol ?
Cholesteroll is een vetachtige stof die het lichaam nodig
heeftt als bouwstof voor lichaamscellen en hormonen.
Zonderr cholesterol kan het lichaam niet werken
Maarr een teveel ervan is niet goed voor je lichaam.
Hett meeste cholesterol maakt het lichaam zelf in de
lever,, een klein beetje cholesterol zit in het voedsel.
Normaall gesproken maakt het lichaam precies
voldoendee cholesterol om het lichaam goed te laten
werken. .
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Erfelijkk Cholesterol
Sommigee mensen hebben bij hun geboorte al een te
hoogg cholesterolgehalte in het bloed.
Ditt word erfelijk hypercholesterol genoemd.
Eenn dieet helpt dan niet.
Daaromm zijn meestal medicijnen nodig om het
cholesterolgehaltee te verlagen.
Bijj ons in de familie komt dat voor.
Hett zit aan mijn vaders kant.
Mijnn opa is hier door erg jong dood gegaan (56 jaar).
Ookk een broer van mijn opa werd niet ouder dan 36 jaar.
Mijnn vader heeft het door gegeven aan mijn broer
Edwinn en aan mij.
Mijnn zus Goimy heeft het niet.

Goedd en slecht cholesterol
Omm het cholesterol door het bloed vervoert te laten
wordenn heb je HDL en LDL nodig.
Hett LDL vervoert het cholesterol naar de verschillende
delenn van je lichaam.
Teveell cholesterol kan zich gemakkelijk tegen de
binnenkantt van de slagaders vastzetten.
Hierr door wordt de doorgang van de ader steeds kleiner.
LDLL cholesterol wordt daarom ook wel slecht
cholesteroll genoemd.
Hett HDL vervoert het te veel aan cholesterol juist af
naarr de lever.
Enn de lever zorgt ervoor dat het teveel aan cholesterol in
dee darmen komt.
Enn dan komt het in je darmen en dan poep je het weer
uit. .
HDLL cholesterol wordt daarom ook wel het goede
cholesteroll genoemd.
/
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Watt krijg ie van een te hoog cholesterolgehalte
Eenn te hoog cholesterol maakt je aderen ziek zonder dat
jee er wat van merkt.
Jee aderen waar je bloed doorheen stroomt worden
smaller. .
Daardoorr kan het bloed er niet goed meer doorheen
stromenn en als het bloed niet meer bij je hersenen kan
komenn kan je gedeeltelijk verlamd raken.
Wee noemen dit een herseninfarct of een beroerte.
Alss het bloed niet meer bij je hart kan komen kan je hart
still gaan staan dan kan je niets meer bewegen.
Ditt noemen we een hartinfarct.

Dee oorzaken van te hoog cholesterol
Hoee komt het datje cholesterol te hoog wordt?
-Eenn te hoog cholesterol kan komen door het eten van
veell verzadigd vet.
Alss er veel van dit verzadigd vet in onze voeding zit
maaktt ons lichaam zelf meer cholesterol.
-Hett kan ook komen door het eten van veel voedsel
waarr al cholesterol in zit.
Zoals:: een eierdooier, melkproducten zoals: kaas en
roomboterr en vleeswaren.
Datt komt doordat het producten van dieren zijn en
dierenn maken net zoals mensen zelf cholesterol in hun
lichaam. .
Eenn te hoog lichaamsgewicht kan zorgen voor een te
hoogg cholesterol.
Enn je kan ook een te hoog cholesterol krijgen net als ik
doordatt je het geërft hebt van je ouders.
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Hett verlagen van te hoog cholesterol
Omm je cholesterol te verlagen zou je minder verzadigd
vett moeten eten (dat zit in dierlijke producten).
Jee kan de verzadigde vetten vervangen door vetten van
plantenn want planten maken geen cholesterol deze
vettenn noemen ze onverzadigde vetten.
Onverzadigdee vetten komen voor in: zonnebloemolie,
hazelnoten,, olijfolie, rijst en volkoren brood.
Jee kan het cholesterol ook verlagen door te proberen om
aff te vallen als je dik bent.
Alss je een te hoog cholesterolgehalte hebt en een hoge
bloeddrukk hebt en rookt en te kort lichaamsbeweging
hebtt is de kans heel erg groot op hart- en vaatziekten
Duss niet roken en veel beweging is heel goed.

125 5

Medicijnen n
Mett een goed dieet kunnen veel mensen hun
cholesterolgehaltee verlagen.
Maarr als een dieet niet helpt, zijn er geneesmiddelen die
kunnenn helpen
Mensenn die een hartinfarct hebben gehad of een
erfelijkee aanleg hebben moeten meteen medicijnen
slikken. .
Sommigee medicijnen remmen de aanmaak van
cholesterol. .
Anderee medicijnen zorgen ervoor dat het cholesterol
niett in het bloed kan worden opgenomen
Ikk slik ook pillen iedere avond een halve pil, maar ik
weett niet of ik het echte medicijn slik.
Hett kan ook wezen dat ik een nep medicijn slik, want
wijj doen mee aan een landelijk (door het hele land)
onderzoek. .
Ditt onderzoek duurt twee jaar.
Tweee keer in het jaar moeten wij naar het AMC
(Academischh medisch centrum) in Amsterdam.
Omdatt ze er daar heel veel van af weten en er nog meer
overr te weten willen komen.
Alss we daar heen gaan mogen we daarvoor niets eten en
drinkenn (dat heet nuchter zijn).
Alss we daar zijn moeten ze plas van ons hebben en ze
prikkenn in mijn ader om bloed af te nemen, soms wel
achtt buisjes bloed.
Watjee in deze buisjes ziet is spul zodat het bloed niet te
dikk wordt.
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Daarnaa gaan ze een echo van mijn aders maken.
Enn als laatste wordt ik opgemeten en gewogen
Enn na twee jaar hoor ik of ik het echte medicijn heb
gesliktt of niet.
Alss ik het niet het goede medicijn heb geslikt krijg ik
daarnaa wel het goede medicijn voor de rest van mijn
leven. .
Mijnn cholesterolgehalte is ongeveer 7,3.
Lagerr dan 5 is normaal.
55 tot 6,4 is licht verhoogd.
6,55 tot 7,9 is verhoogd.
Hogerr dan 8 is sterk verhoogd. Bij iemand die te hoog
cholesteroll heeft gaan de aderen 3 keer zo snel dicht
zittenn als bij iemand met een normaal cholesterol.
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Vragen n
1.. Wat is cholesterol?
2.. Waarom hebben sommige mensen bij hun geboorte
all een te hoog cholesterol?
3.. Noem de afkorting van het goede cholesterol?
4.. Wat is verzadigd vet?
5.. Maken dieren ook zelf cholesterol in hun lichaam?
6.. Wat gaat er dicht zitten bij een te hoog cholesterol?
7.. Wat voor ergs kan je krijgen van te hoog cholesterol? ?
8.. Hoe kun je, je te hoge cholesterol verlagen?
9.. Hoe hoog is mijn cholesterolgehalte?
10.. In welk ziekenhuis word het onderzoek
gehouden? ?
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