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HOGE BLOEDDRUK
Een hoge bloeddruk (hypertensie) leidt altijd tot een ver-
hoogde kans op ernstige aandoeningen van het hart en 
de bloedvaten. Hoeveel mensen een te hoge bloeddruk 
hebben, is nog altijd niet duidelijk. Onderzoeken hiernaar 
geven nog altijd verschillende resultaten. Dit komt aan 
de ene kant omdat de defi nitie van wat hoge bloeddruk 
nu precies is, niet duidelijk is. Aan de andere kant is de 
gehanteerde methode om patiënten met hoge bloeddruk 
op te sporen, debet aan de verschillen. In huisartsen-
studies wordt in de regel tijdens meerdere consulten 
gemeten. Daardoor ontstaat een vrij betrouwbaar beeld 
van de bloeddruk. Daar staat tegenover dat het op de 
praktijk komen vaak met enige stress gepaard gaat, met 
als gevolg dat de bloeddruk meer of minder verhoogd is.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN
In het meest recente rapport ‘Toekomstverkenningen’ 
van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhy-
giëne (RIVM) wordt gesteld dat het aantal Nederlanders 
met een ziekte van de kransslagaderen met 16% zou 
verminderen als niemand meer zou lijden aan een ver-
hoogde bloeddruk. Dit percentage wordt door anderen 
overigens weer in twijfel getrokken. De afgelopen vijftien 
jaar zou het aantal mensen met een te hoge bloeddruk 
met ruim 70% zijn teruggelopen. Dat betekent niet dat 
het aantal hoge-bloeddrukpatiënten verminderd is, maar 
dat de meetmethoden zijn geperfectioneerd en dat in 
niet alle gevallen meer wordt gesproken over een hoge 
bloeddruk.

Bij de meeste patiënten wordt de hoge bloeddruk her-
kent wanneer deze op de praktijk als routinecontrole 
wordt gemeten. Veel patiënten met een te hoge bloed-
druk hebben helemaal geen klachten, anderen wel. Zo 
kunnen bijvoorbeeld hoofdpijn en duizeligheid worden 
veroorzaakt door hypertensie.

Patiënten met een te hoge bloeddruk hebben gemiddeld 
een zevenmaal grotere kans op een hersenbloeding 
of herseninfarct (CVA) dan mensen met een normale 
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bloeddruk. Ook is de kans op huidaandoeningen vijfmaal 
en de kans op een hartinfarct driemaal zo groot.

GEWENSTE BLOEDDRUK
We onderscheiden twee bloeddrukwaarden, de systoli-
sche en de diastolische. Onder systolische druk (boven-
druk) verstaan we de druk van het bloed in de slagaderen 
op het moment dat de hartkamers samentrekken en het 
bloed uit het hart in de grote lichaamsslagader gepompt 
wordt. De diastolische druk (onderdruk) is de druk in 
de slagaderen op het moment dat de hartkamers niet 
samengetrokken zijn. Overigens stroomt op het diasto-
lische moment het bloed ook nog met geringe snelheid 
verder. Op verschillende plaatsen in de aderen zijn ven-
tielkleppen aanwezig, die ervoor zorgen dat het bloed 
tijdens de diastole niet terugstroomt naar de uitgang van 
het hart.

Op een leeftijd van 20 jaar kun je uitgaan van een ideale 
bovendruk van 120 mm kwikdruk (mm Hg) en een diasto-
lische bloeddruk van 75 tot 80 mm kwikdruk. Op 40-jarige 
leeftijd is de bloeddruk in een normale toestand 130 mm 
kwikdruk en de onderdruk 80 tot 85 mm kwikdruk. Op 60-
jarige leeftijd is de ideale bovendruk maximaal 140 mm 
kwikdruk en de onderdruk 85 tot 90 mm kwikdruk.

Er is een tijd geweest dat alleen een verhoogde onder-
druk als pathologisch werd gezien. Ook is er een periode 
sprake van geweest dat men de bovendruk als maatstaf 
gebruikte voor het vaststellen van de diagnose hyper-
tensie. Inmiddels is men de mening toegedaan dat we 
kunnen spreken van een ziekmakende toestand wan-
neer de onder- en/of bovendruk verhoogd is. 

Ook het feit dat bij sommige mensen de bovendruk stijgt 
naarmate ze ouder worden, wordt tegenwoordig als 
gezondheidsbedreigend gezien. Elke vorm van bloed-
drukverhoging verhoogt dus de kans op hart-, vaat- en 
ook nierziekten en moet daarom behandeld worden.
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OORZAKEN VAN VERHOOGDE BLOEDDRUK
Er zijn heel wat zaken die kunnen leiden tot een ver-
hoogde bloeddruk. Een belangrijk punt is daarbij de 
voeding en de leefwijze van de patiënt. Het bloeddruk-
mechanisme reageert direct op allerlei factoren, zoals 
stress, voeding, roken, drankgebruik en verwonding. Wie 
veel zit, heeft een grotere kans op een afwijking van de 
bloeddruk dan iemand die veel beweegt.

In 90% van de gevallen is bij een patiënt geen duidelijk 
aanwijsbare oorzaak voor de hoge bloeddruk aanwezig. 
We noemen dit essentiële hypertensie. In de andere 
gevallen is er sprake van een bepaalde aandoening, bij-
voorbeeld een nierfunctiestoornis (renale hypertensie).

Vanwege het feit dat in veel gevallen de oorzaak van 
de hypertensie niet aanwijsbaar is, wordt deze in de 
reguliere geneeskunde doorgaans behandeld met het 
voorschrijven van medicijnen die de vaatspanning ver-
minderen en daardoor de bloeddruk doen dalen. In de 
additieve praktijk gaan we er echter al jaren van uit dat 
in geval van essentiële hoge bloeddruk er doorgaans 
sprake is van een niet goed functionerend vegetatief 
zenuwstelsel. 

Dit vegetatieve zenuwstelsel is een onwillekeurig zenuw-
stelsel, dat wij niet direct zelf kunnen beïnvloeden. Fac-
toren zoals aanhoudende stress zorgen er echter voor 
dat het vegetatieve zenuwstelsel de productie van een 
aantal stoffen in het lichaam activeert die bloeddrukver-
hogend werken. Een van die stoffen is adrenaline, een 
hormoon dat ons, bijvoorbeeld wanneer we schrikken, in 
staat stelt tot een vlucht- of vechtreactie.

Langzaam begint ook in de reguliere geneeskunde het 
inzicht te rijpen dat een ‘overstuur’ vegetatief zenuw-
stelsel inderdaad bloeddrukverhogend kan werken. In 
december 1996 is bij de Rijksuniversiteit Groningen een 
onderzoek afgesloten waarbij de conclusie in deze rich-
ting gaat.
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Behalve essentiële hoge bloeddruk zien we ook bloed-
drukverhogingen voorkomen door verkalking en dicht-
slibbing van de vloedvaten en een te hoge viscositeit 
van het bloed, waardoor dit te dik is. En ook suikerziekte 
vergroot de kans op een hoge bloeddruk.

HOGE BLOEDDRUK IN SOORTEN
We onderscheiden grofweg twee soorten hoge bloed-
druk:

• Rode hypertensie, waarbij alleen de bovendruk ver- 
 hoogd is en er doorgaans geen klachten optreden.

• Bleke hypertensie, waarbij zowel de onderdruk als  
 de bovendruk verhoogd is en er vaak wel sprake is  
 van klachten.

BEHANDELING VAN HOGE BLOEDDRUK
Hoge bloeddruk kunnen we op verschillende manieren 
behandelen. In deze les geven we een opsomming van 
een aantal goed toepasbare therapievormen. Daarnaast 
zullen we aandacht besteden aan de voeding en de 
levensstijl van de patiënt.

Bij de behandeling dien je er wel rekening mee te houden 
dat sommige patiënten sterkere bloeddrukveranderin-
gen te zien geven dan andere. Kortdurende stijgingen 
hoeven -wanneer ze binnen de perken blijven- over het 
algemeen niet zo gevaarlijk te zijn. Anders is het met 
patiënten die gedurende langere tijd aan een extreem 
hoge bloeddruk lijden.

HOMEOPATISCHE BEHANDELING
Met behulp van homeopathische middelen staat ons een 
groot aantal mogelijkheden ter beschikking. Omdat bij 
homeopathie het gebruik van een geneesmiddel zeer 
nauw luistert, zullen we de homeopathische behandeling 
in deze les uitgebreid bespreken.
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Adrenalinum D6
Deze patiënt wordt snel kwaad en is soms zelfs boos-
aardig, waardoor er te veel adrenaline in het bloed komt. 
De te hoge bloeddruk gaat soms gepaard met een druk-
gevoel in de borst, soms zelfs een beklemd gevoel of 
benauwdheid.

Argentum nitricum D6-D12
Kenmerkend voor dit middel is dat er verschillende 
vormen van hoofdpijn optreden. Bekend is de pijn die 
vanuit de nek naar voren trekt, en hoofdpijn die wordt 
omschreven als een borend gevoel in de linkerhelft van 
het hoofd, vaak met het gevoel dat de schedel te klein is. 
De hoofdpijn kan al dan niet gepaard gaan met hartklop-
pingen en maagpijn. Wanneer druk op het hoofd wordt 
uitgeoefend of op de schedel wordt gewreven, vermin-
deren de klachten. De Argentum nitricum-patiënt is 
vergeetachtig en opvallend is ook dat de hartkloppingen 
afnemen wanneer hij op de linkerzij ligt.

Arnica D3-D30
De patiënt is prikkelbaar en maakt een vermoeide indruk 
en het is dan ook niet vreemd dat hij het liefst wil liggen. 
Na te hebben geslapen, is de patiënt doodmoe. In de 
meeste gevallen gaat de hoofdpijn bij Arnica gepaard 
met duizeligheid.

Arsenicum album D6-D30
De belangrijkste uiting van de te hoge bloeddruk is bij 
deze patiënt een brandende hoofdpijn. Opvallend is 
dat kou een positieve invloed heeft op de pijn, bijvoor-
beeld bij een koude doek op het hoofd. De Arsenicum 
album-patiënt heeft doorgaans ernstige roosklachten op 
de hoofdhuid en is extreem gevoelig. Soms wordt zo’n 
patiënt midden in de nacht wakker en is dan bijzonder 
angstig vanwege de plotseling optredende hevige hart-
kloppingen.

Aurum D6-D30
Bij ernstige gevallen van hoge bloeddruk kan het beste 
Aurum worden toegepast. Er is sprake van bloedstuwing 
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in het hoofd en in de benen en vooral ’s nachts van 
hoofdpijn. De patiënt ziet dubbel of ziet vlekken en klaagt 
over ademnood. Hij is bijzonder prikkelbaar en duldt 
geen enkele tegenstand. Vaak zie je zo’n patiënt ook 
diep ademhalen. Wanneer je de harttonen van de patiënt 
beluistert, merk je dat het hart steeds even stilstaat om 
vervolgens weer heftig te gaan slaan. De klachten nemen 
toe in de winter en in een warme kamer.

Barium carbonicum D6-D30
De Barium carbonicum-patiënt lijdt meestal aan een 
te hoge bloeddruk als gevolg van aderverkalking. Er 
is sprake van slapeloosheid en ook klaagt men dat het 
erop lijkt alsof alles zweeft. Daarnaast bestaan duizelig-
heid en hartritmestoornissen, vooral bij het liggen op de 
linkerzij en wanneer aan de klachten gedacht wordt. In 
veel gevallen zie je dat de prostaat en de lymfklieren van 
deze kougevoelige patiënt zwak zijn en snel aangedaan 
raken. De klachten verbeteren bij rustig wandelen in de 
frisse buitenlucht.

Crataegus D4-D6
De patiënt is verward, heeft last van hartkloppingen en 
er is bloedaandrang naar het hoofd. Vanuit de hartstreek 
straalt de pijn uit naar de linkervoorkant van de hals en 
de linkerarm, waardoor het lijkt alsof er sprake is van 
een hartinfarct. De patiënt kampt met slapeloosheid en 
vreemde gevoelens in de hartstreek wanneer hij niet in 
slaap kan vallen. Crataegus mag alleen in lage potenties 
gebruikt worden, omdat het anders juist bloeddrukverho-
gend werkt.

Gelsemium D6-D30
De patiënt is bijzonder snel gestrest en reageert hierop 
met bloedaandrang naar het hoofd, hartkloppingen, een 
vervelend gevoel in de hartstreek en vaak ook diarree. 
Hij denkt dat het hart stil zal gaan staan en om dat te 
voorkomen zucht hij zeer diep of loopt voortdurend ner-
veus heen en weer.
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Gratiola D4
De symptomen van Gratiola bij te hoge bloeddruk zijn 
nagenoeg gelijk aan die van Nux vomica. Vaak gaat het 
om een vrouwelijke patiënt en we kunnen dit middel dan 
ook zien als de vrouwelijke equivalent van Nux vomica.

Kalium jodatum D4-D6
De hoofdpijn van Kalium jodatum is nadrukkelijk aan-
wezig, vooral aan de zijkanten van het hoofd, in de 
ogen en in de neuswortel. Vaak zien we bij deze patiënt 
afgegrensde zwellingen onder de huid en reumatische 
pijnen in de nek, de rug en de voetzolen. Opvallend is de 
ochtendhoest, die optreedt bij inspanning of traplopen. 
De angstige en geïrriteerde patiënt voelt dan pijn in de 
hartstreek en wordt benauwd. Elke vorm van warmte en 
vochtig weer verergert de klachten, in tegenstelling tot 
frisse lucht en beweging.

Lycopodium D6-D30
De kloppende hoofdpijn in de buurt van de kruin zorgt 
ervoor dat de patiënt concentratiestoornissen heeft. Ook 
is er sprake van hartkloppingen en een krampende pijn in 
de hartstreek. Wanneer je de polsslag meet, is deze snel 
en vol. De darmen van de patiënt zijn onrustig en opge-
blazen. Warmte en ergernis zorgen voor een verheviging 
van de klachten. Verblijf in de frisse buitenlucht doet de 
patiënt echter goed.

Nux vomica D6-D30
Vaatkrampen in de hersenen veroorzaken niet alleen 
hoofdpijn, maar van tijd tot tijd ook een rood gezicht en 
duizeligheid. De hartkloppingen zijn hevig en er is ook 
sprake van benauwdheid op de borst, vooral na de stoel-
gang. Bij vrouwelijke patiënten zien we deze beelden 
vaak optreden bij Gratiola.

Phosphorus D6-D30
Opvallend is dat deze patiënt bang is om alleen te zijn. 
De hoofdpijn is kloppend of brandend en gaat gepaard 
met draaiduizeligheid en een gevoel van fl auwte. De pijn 
rond het hart straalt uit naar de rechterarm, terwijl zich 
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ook hartkloppingen voor kunnen doen die de patiënt erg 
angstig maken. Ligt deze op de linkerzij, dan verergeren 
de klachten.

Plumbum metallicum D6-D12
De polsslag van deze patiënt is draadvormig en week als 
gevolg van een verzwakt hart. In aanvallen treedt spier-
kramp in de bovenbenen op terwijl de voeten opgezet zijn 
en de rechter grote teen ‘s nachts pijn doet. De patiënt 
heeft een wit gezicht, klaagt over oorsuizingen en heeft 
last van krampachtige maag-, slokdarm- en darmklach-
ten. Hij is depressief, apathisch en vergeetachtig. In de 
nachtelijke uren nemen de klachten toe. Drukt de patiënt 
op het pijnlijke lichaamsdeel of spant hij zich lichamelijk 
in, dan nemen de klachten echter af.

Secale cornutum D4-D12
Het Secale-beeld zien we doorgaans optreden bij een 
vrouw in de overgang of bij een bejaarde patiënt. Er is 
sprake van hoofdpijn, doofheid, duizeligheid en oorsui-
zen. Kenmerkend is verder dat de patiënt klaagt het 
gevoel te hebben dat er mieren over de huid lopen. 
Opvallend is dat de patiënt spreekt over een wisselend 
brandend gevoel van hitte en kou op dezelfde plaats. 
Vaak is er sprake van aderverkalking.

Strontium carbonicum D6-D12
Ook bij Strontium zien we vaak aderverkalking als oor-
zaak, waardoor er veel bloedaandrang naar het hoofd 
ontstaat. Dit uit zich in hoofdpijn, duizeligheid en een 
gevoel van kloppen van de slagader in het hoofd. Verder 
heeft de patiënt vaak last van tranende ogen, misselijk-
heid en zijn ook de darmen in de war, soms zelfs gepaard 
gaande met diarree. Veel van deze patiënten lijden ook 
aan reumatische pijnen. Beginnende beweging, rust en 
kou verergeren de klachten, evenals een weersomslag.

Viscum album D4-D6
Van dit middel werken alleen de lage potenties bloed-
drukverlagend. Opvallend is dat de patiënt een sterke 
drang heeft tot bewegen. Hij kan niet stilzitten en 
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‘s avonds heeft hij last van rusteloze benen. In sommige 
gevallen klaagt de patiënt over hoofdpijn en ook zien 
we wel neusbloedingen optreden. Opvallend is dat de 
spieren van de rug, de borst en de nek verkrampt zijn. 
Viscum album kan tot een van de hoofdmiddelen worden 
gerekend.

Van deze homeopathische middelen kan de patiënt 3 x 
daags 10 druppels of 2 tabletjes innemen. Wanneer de 
potentie D30 wordt toegepast, kan volstaan worden met 
1 x daags 2 tabletjes of 10 druppels.

FYTOTHERAPEUTISCHE BEHANDELING
Ook met behulp van fytotherapie kan hypertensie uitste-
kend behandeld worden. De volgende middelen worden 
toegepast.

Daslook (Allium ursinum): een fi jngesneden daslookbol 
wordt in een glas warme melk gelegd en blijft zo 2 tot 3 
uur staan. Vervolgens wordt de melk slokje voor slokje 
opgedronken.

Herderstasje (Capsella bursa-pastoris): 5 gram kruid 
per kopje kokend water 1 minuut laten trekken. Van deze 
thee kan de patiënt 2 tot 4 x daags 1 kopje drinken.

Maretak (Viscum album): 1 volle theelepel op 1/4 liter 
water enkele uren laten trekken. Daarna het koude 
aftreksel iets verwarmen, zeven en in slokjes opdrinken, 
2 tot 3 x daags 1 kopje.

Meidoornbloesem (Crataegus oxyacantha): 4 gram per 
100 cc kokend water 15 minuten laten trekken. Van de 
thee 3 x daags 1 kopje drinken.

Olijfblad (Olea europaea): 5 gram olijfblad op 100 cc 
water 5 minuten koken en vervolgens 30 minuten laten 
trekken. Tussen de maaltijden 3 tot 4 x daags 1 kopje 
van de thee drinken.
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Wilde tijm (Thymus serpyllum): 5 gram wilde tijm gedu-
rende 20 minuten in kokend water laten trekken. Van de 
thee 3 x daags 1 kopje drinken.

GEMMOTHERAPIE
Bij gemmotherapeutische behandeling van een te hoge 
bloeddruk is het noodzakelijk na te gaan op welke com-
binatie de patiënt het beste reageert. De volgende com-
binaties kunnen daarbij toegepast worden.

Bij essentiële hoge bloeddruk:
‘s Morgens bij het ontbijt 50 druppels Olea europaea 1D 
(Olijfboom) en ‘s avonds voor het slapengaan 50 drup-
pels Citrus limonum 1D (Citroen)
of
‘s morgens bij het ontbijt 50 druppels Olea europaea 1D 
(Olijfboom) en ‘s avonds voor het slapengaan 50 drup-
pels Prunus amygdalis 1D (Amandelboom).

Bij hoge bloeddruk die ontstaat door 
aderverkalking:

‘s Morgens bij het ontbijt 50 druppels Crataegus 1D 
(Meidoorn) en ‘s avonds voor het slapengaan 50 drup-
pels Olea europaea 1D (Olijfboom)
of
‘s morgens bij het ontbijt 50 druppels Crataegus 1D 
(Meidoorn) en ‘s avonds voor het slapengaan 50 drup-
pels Betula pubescens 1D (Zachte berk)
of
‘s morgens bij het ontbijt 50 druppels Ilex aquifolium 1D 
(Hulst) en ‘s avonds voor het slapengaan 50 druppels 
Olea europaea 1D (Olijfboom)
of
‘s morgens bij het ontbijt 50 druppels Viscum album 1C 
(Maretak) en ‘s avonds voor het slapengaan 50 druppels 
Olea europaea 1D (Olijfboom)
of
‘s morgens bij het ontbijt 50 druppels Viscum album 1C 
(Maretak) en ‘s avonds voor het slapengaan 50 druppels 
Crataegus 1D (Meidoorn).
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BACHBLOESEMTHERAPIE
Een hoge bloeddruk is kenmerkend voor twee Bachre-
medies, die we hierna zullen behandelen.

Reuzenbalsemien
Edward Bach typeerde reuzenbalsemientypen (Impa-
tiens) als mensen die snel van denken en handelen zijn 
en wensen dat alles gedaan wordt zonder aarzelen en 
vertraging. Wanneer ze ziek zijn, verlangen ze ernaar 
snel te herstellen. Ze hebben er moeite mee geduldig 
te zijn met mensen die langzaam zijn, omdat ze dat tijd-
verspilling vinden. Ze zullen op alle mogelijke manieren 
proberen deze mensen tot meer actie aan te zetten. 
Ze geven er vaak de voorkeur aan alleen te werken en 
zaken uit te denken, zodat ze hun eigen tempo kunnen 
bepalen.

Het zijn geprikkelde, ongeduldige, innerlijk gespannen 
mensen, die iets nieuws heel snel begrijpen en dit ook 
van anderen verwachten. Ongeduldig als ze zijn, willen 
ze je het liefst het werk uit handen nemen, omdat ze het 
zelf veel sneller doen. De reuzenbalsemienmens voelt 
zich vaak alleen, gedraagt zich nogal eens arrogant, is 
bot en weinig tactvol. Ze draaien graag op de toppen van 
hun kunnen, houden zich met verschillende zaken tege-
lijk bezig, maar zijn daardoor altijd in een race tegen de 
klok verwikkeld. Ze verbruiken hun energie zeer snel en 
grondig en kunnen dus snel opgebrand raken.

Wanneer je een patiënt met een te hoge bloeddruk 
Reuzenbalsemien voorschrijft, is het goed deze ook een 
affi rmatie mee te geven. Dat is een bepaalde versterking 
van de gedachte, die samen met de Bachremedie een 
positieve invloed op de patiënt heeft. De affi rmatie kan 
hardop uitgesproken worden, opgeschreven worden, 
vele keren achter elkaar herhaald worden of sterk in 
gedachten worden genomen. Voor de Reuzenbalsemien 
zijn de beste affi rmaties:

Ik heb geduld en ben vol begrip.
Ik accepteer anderen in hun tempo.
Ik voel me kalm in geest en lichaam.

www.sorag.nl


Gratis minicursus
Hoge bloeddruk de baas
SORAG-Akademie

13

SORAG-Akademie  Beukstraat 55, 6181KV Elsloo  Tel. 085-7430261  www.sorag.nl

Wijnstok
De mensen die met de Bachremedie Wijnstok (Vine) 
verbonden zijn, zijn over het algemeen zeer bekwame, 
zelfverzekerde mensen, die veel vertrouwen hebben 
in hun slagen. Ze zijn zo zelfverzekerd dat ze anderen 
voortdurend proberen te overtuigen van het feit dat zij 
zaken zo dienen aan te pakken als zij zelf zouden doen. 
Wijnstokmensen zijn soms heel bazig, arrogant en over-
heersend en in een extreme vorm gaan zij over lijken, 
zijn zij verzot op macht en manipuleren zij iedereen. De 
wijnstok-mensen hebben meer dan sterke leidingge-
vende eigenschappen en zijn zeer bekwaam en onder-
nemend in het bereiken van een doel. Ze hebben een 
helder inzicht en kunnen zaken snel op een rij zetten en 
de goede conclusies trekken. Het moeilijke is echter dat 
zij het bereiken van hun doel kunnen realiseren over de 
ruggen van andere mensen.

Als ouders zijn wijnstokmensen moeilijk te verdragen. Ze 
stellen een groot aantal regels en straffen voor hun kin-
deren op. Ze verwachten geen inspraak en willen geen 
uitgebreide uitleg geven over hun doen en laten. Gehoor-
zaamheid staat voorop en het komt niet in hen op dat hun 
mening wel eens onjuist kan zijn. Als een wijnstokmens 
merkt dat een ander ergens bang voor is, is hij zelfs in 
staat die angst te gebruiken en juist die handelingen te 
verrichten die de ander nog banger maken.

De affi rmaties die bij Wijnstok horen zijn:

Ik respecteer de individualiteit van anderen.
Ik respecteer het zelfbeslissingsrecht van anderen.

AROMATHERAPIE
Ook aromatherapie kan toegepast worden bij een te 
hoge bloeddruk. Het nemen van een bad met aromati-
sche oliën kan bloeddrukverlagend werken. Los 5 drup-
pels Kamilleolie en 5 druppels Lavendelolie op in wat 
Molkosan, azijn, melk, room of alcohol en voeg dit meng-
sel op het laatst aan het badwater toe.
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Ter verlaging van een hoge bloeddruk kunnen aan 100 
ml koudgeperste Olijfolie 25 druppels Lavendelolie en 
50 druppels Ylang-ylangolie worden toegevoegd. Deze 
massageolie kan dagelijks op de huid worden ingemas-
seerd, waarbij het niet zo veel uitmaakt waar, alhoewel 
de etherische olie aan de voetzool het snelst wordt opge-
nomen.

REFLEXZONETHERAPIE
Refl exzonetherapie kan op de voeten worden toegepast 
bij zowel een te hoge als een te lage bloeddruk. De 
behandeling heeft namelijk tot gevolg dat de bloeddruk 
in balans wordt gebracht. Dat bereiken we door zowel 
het hart als de bloedsomloop te stimuleren evenals een 
aantal organen die bij de te hoge bloeddruk betrokken 
kunnen zijn. Dit zijn:

• de hartrefl exzone: ter verbetering van de hart- en  
 vaatconditie

• de hypofyserefl exzone: ter stimulering van de klie- 
 ren met inwendige afscheiding

• de schildklierrefl exzones: ter regulering van de stof- 
 wisselingssnelheid en de polsslag, alsmede het cal- 
 ciumniveau van het bloed

• de nierrefl exzones: ter verbetering van het fi lteren  
 van afvalstoffen uit het bloed en het reguleren van de  
 waterhuishouding

• de bijnierrefl exzones: ter verbetering van het  
 natrium- en kaliumniveau en het reguleren van de  
 spierspanning van het hart

• de zonnevlecht- en middenrifrefl exzones: ter ver- 
 mindering van stress en angstaanvallen

• de wervelkolom-halsgebiedrefl exzones: ter 
 vermindering van de spanning in het schoudergebied  
 en de nek.
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DRUKPUNTMASSAGE
Met behulp van drukpuntmassage kan het niergebied van 
de patiënt gestimuleerd worden. Dit kan door middel van 
duo-duimdruk gedurende vijf minuten. Je begint met een 
matige druk en voert deze langzaam op. Het is belangrijk 
om na te gaan of de patiënt niet te sterk reageert.

Als massageolie kun je Lavendel, Afrikaantje of Roos 
gebruiken.

VOEDING EN HOGE BLOEDDRUK
Nogal wat hoge-bloeddrukpatiënten hebben de neiging 
om te veel te eten en veel van hen lijden dan ook aan 
overgewicht. Dit overgewicht veroorzaakt een onnodige 
overmatige druk op de bloedvaten en het is daarom heel 
belangrijk om dit overgewicht zo veel mogelijk terug te 
brengen. Vezelrijke voeding, zoals volkorenbrood, volko-
ren macaroni en spaghetti, zilvervliesrijst, haver, boek-
weit, gierst, tarwekiemen en graanvlokken, is uitstekend. 
Als de patiënt te veel dierlijke eiwitten eet, kan dat bloed-
drukverhogend werken, dus is het beter niet meer dan 
maximaal honderd gram vlees per dag te eten. Eventu-
eel kan dit aangevuld worden met sojaproducten, peul-
vruchten, magere kwark en bijvoorbeeld geitenkaas.

Heel belangrijk zijn extra magnesium en calcium. Deze 
stoffen kunnen als aanvulling worden genomen, maar 
nog beter is het om ze binnen te krijgen via groene 
groenten, citroen, zuidvruchten, grapefruit, zaden en 
verse noten. Kokosnoten en pinda’s (die overigens 
peulvruchten zijn) worden echter afgeraden. Rietsuiker 
en eventueel honing zijn toegestaan (met mate), maar 
chocolade, koffi e en zwarte thee zijn taboe. Ook de 
meeste dropsoorten werken sterk bloeddrukverhogend 
en dienen dus niet gegeten te worden.

Kalium is een andere belangrijke stof die voorkomt in 
bladgroenten, citrusvruchten, waterkers en tomaten, 
terwijl met mate ook aardappelen en bananen kunnen 
worden gegeten. Daarnaast wordt wel geadviseerd om 
dagelijks een eetlepel lecithinekorrels te gebruiken, bij-
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voorbeeld door de yoghurt. Ook hebben ongezwavelde 
abrikozen, wanneer ze ‘s morgens op de nuchtere maag 
gegeten worden, een positieve invloed op de te hoge 
bloeddruk.

Zoutloos eten is niet nodig, maar zoutarm is vaak wel 
aan te raden. Kruiden zijn in veel gevallen prima in staat 
om de smaak van de voeding zo te verrijken dat het zout 
niet meer gemist wordt. Het is goed om ten minste drie 
maaltijden te gebruiken, die goed verdeeld zijn over de 
dag en steeds op hetzelfde tijdstip genuttigd worden. Na 
enige tijd kan het vegetatieve zenuwstelsel zich hierop 
instellen en dat heeft een vermindering van de stress tot 
gevolg.

Meerdere malen per week kropsla eten, met wat knof-
look en daslook, heeft een uitstekende invloed op de te 
hoge bloeddruk. Sommige mensen vinden de geur van 
knofl ook vervelend en in dat geval kan men dagelijks 
een of meer knofl ookcapsules innemen. Bij sommige 
mensen wordt de bloeddruk verhoogd of de verhoging 
verergerd door een allergische reactie, in veel gevallen 
veroorzaakt door kunstmatige toevoegingen in de voe-
ding. Hoge-bloeddrukpatiënten doen er daarom goed 
aan om zo gezond en natuurlijk mogelijk te eten.

HET BELANG VAN ONTSPANNING
Nagenoeg alle hoge-bloeddrukpatiënten hebben baat 
bij regelmatige ontspanning. Ook een goede nachtrust 
is aan te bevelen en het is goed om elke avond op een 
vaste tijd naar bed te gaan en elke morgen op dezelfde 
tijd op te staan. Dit beïnvloedt het vegetatieve zenuwstel-
sel op een positieve wijze.

Roken vormt een regelrechte aanslag op de bloeddruk, 
evenals gebrek aan beweging. Maar die beweging mag 
vooral niet worden overdreven: driemaal in de week een 
half uurtje lopen in een fl ink tempo is al voldoende. Voor 
iemand die de 45 jaar gepasseerd is, is het beter om niet 
meer hard te lopen. Daarnaast is een positieve levens-
instelling van groot belang om de bloeddruk op een nor-
maal peil te houden.
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ONTSPANNINGSTECHNIEKEN
Er zijn verschillende ontspanningstechnieken, waarbij het 
reguleren van de adem van groot belang kan zijn. Door 
rustig en geconcentreerd adem te halen en dit steeds 
dieper te doen, bereikt men na enige tijd een tempo van 
drie tot vier ademhalingen per minuut of minder. Het is 
belangrijk daarmee een kwartier door te gaan en zo te 
ademen dat de lucht bijna onder in de buik terechtkomt. 
Deze oefening is rustgevend voor het hart, de nieren 
en ook voor de psyche, waardoor de spanning van de 
bloedvaten afneemt.

Andere ontspanningstechnieken die een positieve 
invloed hebben op een te hoge bloeddruk, zijn autogene 
training, zelfhypnose en yoga. Deze technieken zijn een 
onderdeel van de Basiscursus Ontspanningstechnieken.

DE BLOEDDRUK DIE MAAR NIET WOU DALEN
Toen Jan Peeters enige tijd geleden voor het eerst 
op de praktijk kwam, had zijn therapeut niet kunnen 
vermoeden dat hij door hem een ontdekking zou doen 
die eigenlijk helemaal geen ontdekking had mogen zijn. 
Jan, een fl inke kerel van zo’n 1,85 meter, 39 jaar en 
architect van beroep, tobde met zijn bloeddruk. Hij was 
hiervoor al een tijdje onder behandeling van de huisarts, 
die hem voor verder onderzoek naar de polikliniek van 
het zie kenhuis had doorverwezen. De verschillende 
bloed drukverlagende middelen, zoals bètablokkers en 
plas pillen, hadden niet tot nauwelijks invloed op Jans 
onder druk, die vaak de gevaarlijke hoogte van 100 tot 
110 mm Hg bereikte. De vrees een hersenbloeding 
te krij gen, had hem doen besluiten nu maar eens een 
ho meopaat te consulteren.

Bij het afnemen van de anamnese bleken er -behalve 
een forse werkdruk- weinig factoren aanwezig die de 
hypertensie konden rechtvaardigen. Ook in de familie 
kwam de aandoening niet voor en bovendien nam Jan 
in zijn vrije tijd voldoende beweging. Zijn gewicht was 
iets boven het gemiddelde, maar Jan vertelde niet zo 
veel te eten, weinig te snoepen en een liefhebber te zijn 
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van rauw kost. ‘Ik ben gek op rauwe knollen’, vertelde hij. 
Daar kon het dus ook niet aan liggen. Zijn sociale leven 
en gezinsleven waren heel bevredigend en alle organen 
die eventueel een hoge bloeddruk zouden kunnen ver-
oorzaken, leken goed te functioneren. Jans stoelgang 
was prima, alleen was zijn ontlasting soms wat plakkerig 
en zwartachtig van kleur. Omdat het bloed, de urine en 
de ontlasting in het ziekenhuis waren onderzocht en 
daarbij geen tekenen van bloedverlies waren gecon-
stateerd, kon er geen sprake zijn van occult bloed in de 
ontlasting.

Jan kreeg een recept voor een homeopathisch middel 
mee en zou over een maand terugkomen. Ook kreeg hij 
het advies om het de komende tijd een beetje rusti ger 
aan te doen en zelf regelmatig zijn bloeddruk te meten. 
Toen Jan na een maand terugkwam, was zijn bloeddruk 
hetzelfde, ondanks het feit dat hij tussendoor een weekje 
vakantie had ge nomen en, naar zijn zeggen, heerlijk was 
uitgerust. Het viel nu pas op dat Jan een beetje kuchte. 
De therapeut vroeg hem daarnaar en hij zei: ‘Oh, dat heb 
ik al jaren. Als ik me een beetje druk maak, kuch ik af en 
toe. Maar dat stelt niets voor hoor, dan neem ik gewoon 
een dropje.’ Op dat moment ging de therapeut een licht 
op: een dropje! Hij vroeg Jan hoeveel drop hij at en Jan 
antwoordde: ‘Nou een half pondje per dag.’

En daarmee was het bloeddrukprobleem voorbij. De 
therapeut stuurde Jan met een droploos dieet naar huis 
en toen Jan een maand later terugkwam voor controle, 
bleek de bloeddruk 122 over 78 mm Hg te zijn, helemaal 
in orde dus. Jan verwonderde zich erover dat alle behan-
delende en onderzoekende artsen hem nooit hadden 
gevraagd naar zijn voor liefde voor drop. ‘Dus al die dure 
onderzoeken en die katheterisatie waren onnodig?’ Het 
antwoord daarop kon alleen maar ‘ja’ zijn, alhoewel zijn 
therapeut zich goed realiseer de dat hij zelf ook bijna over 
deze mogelijke oorzaak heenge keken had.

In drop zitten, naast veel suiker, glucosestroop, gelati ne, 
niet-functionele vulstoffen en zoethoutwortelextract. 
Vooral zoethout is heel bepalend voor de specifi eke 
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smaak van drop. Zoethoutwortel bevat echter glycyr-
rhizine, een stof die in het lichaam wordt omgezet in 
glycyrrhizine zuur. Al een geringe hoeveelheid van dit 
zuur is in staat de nieren te ontregelen, met het gevolg 
dat li chaamsvocht wordt vastgehouden en de minera-
lenbalans verstoord raakt. Er zijn gevallen bekend van 
mensen die als gevolg van een extreem hoge bloeddruk 
en ernstige oedeemvorming in een ziekenhuis moesten 
worden opgenomen. Volgens een onderzoek van het 
RIVM doet een lage dosis glycyrrhizine, minder dan 2 
mg per kilo lichaamsgewicht, geen kwaad, maar daar-
boven zie je in veel gevallen toch een ontregeling van 
het organisme optreden. Omgerekend kun je ongestraft 
zo’n 150 tot 200 gram drop per dag eten, zeg maar een 
zakje Venco-drop, maar dan wel uitgesmeerd over vier-
entwintig uur.

Kortgeleden ontdekte men bij het RIVM dat van zes-
tien onderzochte personen negen het gevormde gly-
cyrrhizinezuur binnen een etmaal hadden uitgescheiden. 
Zeven van de onderzochten bleken nog een deel van 
het zuur in het bloed te hebben. De totale uitscheiding 
duurde bij hen twee dagen of zelfs nog iets langer. Bij 
deze mensen treedt er dus een ‘stapeling’ van het zuur 
op en zullen er zeker problemen ontstaan ook wanneer 
zij zich aan de maximale dosis drop per dag houden. 
Niemand weet of hij tot de groep mensen hoort die het 
zuur binnen vierentwintig uur geheel uitscheiden, of niet. 
Circa 1% van de Neder landers is verslaafd aan drop en 
krijgt daardoor te veel glycyrrhizine binnen. Dat lijkt niet 
veel, maar op een miljoen mensen met een verhoogde 
bloeddruk zouden er dus tienduizend kunnen zijn bij wie 
de oor zaak van de hypertensie ligt bij de consumptie 
van drop. Daarom is het stellen van een vraag in deze 
richting bij patiënten met een te hoge bloeddruk geen 
overbodige luxe.
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Deze minicursus is een module uit de SORAG cursus 
Chronische Ziekten.

Wil je meer weten over deze cursus, surf dan naar 
www.sorag.nl en lees hier de uitgebreide informatie. Ook 
kun je hier een proefl es van deze cursus downloaden.
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