
 

  

Hoge Bloeddruk Direct Verlagen 

‘’Interview Met Joris Schaping – auteur Hoge Bloeddruk 

Stoppen Methode 

O p t i m a l e G e z o n d h e i d . c o m  

 

2011 

 



 

 

 

1 

Hoge Bloeddruk Direct Verlagen Interview 

 

Door: 

Jack Boekhorst -  Initiatiefnemer / Coach OptimaleGezondheid.com / 

coauteur Hoge Bloeddruk Stoppen Methode  

Joris Schaping – Ervaringsdeskundige auteur Hoge Bloeddruk Stoppen 

Methode / Cholesterol Omlaag Methode 

E-mail: klantenservice@optimalegezondheid.com  

©2010 - 2011 Copyright - Alle rechten zijn voorbehouden. 

 

Disclaimer: 

Dit e-book en andere informatieproducten van 

optimalegezondheid.com worden aangeboden voor 

informatiedoeleinden.  

Het is geen medisch advies, noch moet het zodanig worden opgevat. 

Voor diagnose of behandeling van een hoge bloeddruk moet altijd 

eerst een arts of gekwalificeerde professional ingeschakeld worden.  

 

 

www.optimalegezondheid.com/HogeBloeddrukStoppenMethode/    

 

  

http://www.optimalegezondheid.com/hoge-bloeddruk/hoge-bloeddruk-omlaag-plan/


 

 

 

2 

Inleiding 

We willen je graag bedanken voor het downloaden van het e-book en 

dat je de beslissing hebt genomen om je hoge bloeddruk te verlagen.  

In dit interview krijg je tips en strategieën om zo snel mogelijk en op 

een natuurlijke manier je hoge bloeddruk te verlagen en onder 

controle te houden.   

Ook ga je leren waarom rondlopen met te hoge bloeddruk / 

hypertensie zo gevaarlijk is voor het lichaam vanwege het vergrote 

risico op hart- en vaatziekten.   

Als je last hebt van hoge bloeddruk, is het belangrijk om je bloeddruk 

snel weer omlaag te brengen – ook is het belangrijk om je 

cholesterolgehalte te laten controleren omdat veel mensen met hoge 

bloeddruk ook last hebben van een verhoogd cholesterolgehalte in 

het bloed.   

Interview Stijl 

Dit rapport is geschreven als een interview, en het zal gaan over het 

verhaal van Joris Schaping – hij heeft zelf last gehad van extreme 

hypertensie (2) in combinatie met erg hoge cholesterolwaarden in 

zijn bloed!   

Je zult merken dat je veel tips & trucs uit het interview kunt halen om 

per direct je hoge bloeddruk te verlagen.  

Door de tips te implementeren zet je de eerste stap om optimale 

gezondheid te bereiken en je klachten zullen snel afnemen.  

Indien je iemand kent met hoge bloeddruk kun je altijd dit ebook 

doorsturen.   
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Veel lees plezier en als je vragen hebt kun je (ons) altijd een e-mail 

sturen☺.  

 

Succes, 

Jack Boekhorst -  Initiatiefnemer / Coach 

OptimaleGezondheid.com / coauteur Hoge Bloeddruk Stoppen 

Methode (4-weken Programma) 

 

 

Joris Schaping – Ervaringsdeskundige auteur Hoge Bloeddruk 

Stoppen Methode / Cholesterol Omlaag Methode 

 

Team Optimalegezondheid.com 

klantenservice@optimalegezondheid.com  
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Begin Interview 

Jack Boekhorst: Hallo Joris, mooi dat je er vandaag bij bent, laten we maar 

direct beginnen. Kun je iets vertellen over je achtergrond en over je eigen strijd 

tegen hoge bloeddruk?  

 

Joris Schaping: Mijn onderzoek naar hoge bloeddruk begon toen ik met spoed 

werd opgenomen in het Scheper ziekenhuis omdat ik plotseling erg veel pijn 

had op mijn borst en begon in te storten. Toen werd ik met een ambulance 

naar het ziekenhuis geracet en kreeg ik de diagnose dat ik een extreem hoge 

bloeddruk ( bloeddruk 220/180 ) en hoge cholesterol had.  

• Mijn totale cholesterolwaarde was 8.1 mmol/l. 

• LDL van 5.1 mmol/l. 

• HDL van 1.05 mmol/l. 

• Mijn Triglyceriden (VLDL) waren 1.95! 

 

Ik werd doorverwezen naar een specialist en kreeg medicijnen voorgeschreven. 

Maar ik begon erg last te krijgen van de bijwerkingen van zowel de hoge 

bloeddruk medicijnen (beta blockers / diuretica) als de cholesterol medicijnen 

zoals ‘’statines’’. 

 

Ik zocht een alternatief en toen is mijn onderzoek naar een natuurlijke 

methode begonnen. Ik kon niet direct een natuurlijke oplossing vinden omdat 

er VEEL tegenstrijdige informatie op het internet beschikbaar is en daarom 

begon ik eerst met lezen en onderzoek doen. 
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Ik heb toen na een lange weg van vallen en opstaan  een eigen methode 

ontwikkeld en het resultaat was dat mijn bovendruk gezakt is naar 128, en mijn 

onderdruk naar 84, ook daalde mijn cholesterol van 8.1 naar 5.9 

• LDL van 2.6 mmol/l. 

• HDL van 1.5 mmol/l. 

• Mijn Triglyceriden (VLDL) waren 1.80 

 

 

 

Jack Boekhorst: Helemaal mee eens! Ik heb zelf ook veel mensen 1 op 1 

gecoacht met zowel hoge bloeddruk als hoge cholesterol en naar mijn mening 

wordt de natuurlijke methode te snel aan de kant geschoven, terwijl het net zo 

goed of zelfs beter kan werken dan medicijnen, en dat zonder bijwerkingen.  

 

**************************************************************** 

Maar voordat we het gaan hebben over hoge bloeddruk en hoe het relateert 

aan een ongezonde lifestyle en op een natuurlijke manier te verlagen is, wil ik 

eerst graag aangeven dat alle informatie uit dit interview niet bedoeld is als 

medisch advies en je altijd eerst moet overleggen met je huisarts  / professional 

voordat je de tips gaat gebruiken.  

**************************************************************** 

 

 

 

‘’ Zo zie je maar weer dat er altijd een alternatief is! ’’ 
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Jack Boekhorst: Kun je vertellen wat bloeddruk precies is?  

 

Joris Schaping: Heel simpel gezegd is bloeddruk de kracht waarmee je hart 

bloed door je lichaam heen pompt. Je bloeddruk wordt altijd gemeten aan de 

hand van 2 gegevens.  

 

1. Bovendruk / systolische bloeddruk 

2. Onderdruk / diastolische bloeddruk 

 

Bij elke hartklopping wordt er vers bloed vol met zuurstof door je lichaam 

gepompt. Ik vergelijk het proces altijd met een boom. De aorta kun je zien als 

de boomstam.  Deze boomstam heeft allemaal takken, en deze takken hebben 

ook weer kleinere takken (bloedvaten).  

 

Dit proces zorgt ervoor dat alle takken, bladeren etc. voldoende zuurstof en 

voedingsstoffen krijgen. Er is een bepaalde kracht nodig om voldoende bloed 

door je hele lichaam (boom) te pompen. 

 

De hoeveelheid kracht die wordt uitgeoefend op de slagader en waardoor het 

bloed wordt gepompt noemen we ook wel ‘’bloeddruk’’. De top van de druk 

komt door je hart, maar het zijn eigenlijk de kleinste aderen die de bloeddruk 

bepalen. De bloeddruk gaat omhoog wanneer juist deze aderen vernauwen! 

 

Jack Boekhorst: En wanneer spreekt men van hoge bloeddruk? 

 

Joris Schaping: Wanneer je bloeddruk wordt gemeten door een arts of thuis en 

je hebt op verschillende tijdstippen een verhoogde bloeddruk, dan spreekt men 



 

 

 

7 

van een hoge bloeddruk.  Wel moet opgemerkt worden dat je bij metingen in 

een rust toestand zit en niet je bloeddruk gaat meten na het verrichten van 

lichamelijke activiteiten.  

 

Om vast te stellen of je hoge bloeddruk hebt wordt er gekeken naar je leeftijd 

en of je andere gezondheidsklachten zoals diabetes etc hebt. Over het 

algemeen spreek je van hoge bloeddruk als je een bloeddruk hebt van 140 / 90 

mm Hg. Boven de 60 jaar is het 160 / 90 mm Hg.  

 

Jack Boekhorst: Ik heb laatst een onderzoek gelezen dat in Nederland 10% last 

heeft van een verhoogde bloeddruk, wat zijn de risico’s gevolgen van hoge 

bloeddruk?  

 

Joris Schaping: Natuurlijk, volgens nieuwe cijfers van de ‘’World Health 

Organisation’’ kost hoge bloeddruk 7,1 miljoen mensen hun leven wat 

overeenkomt met 13 procent wereldwijd. Hoge bloeddruk is ook de oorzaak 

van 62 procent van herseninfarcten en 49 procent van de hartaanvallen. 

 

De gevolgen van hoge bloeddruk zijn zeker niet mis voor het lichaam. De 

aderen en organen zijn simpelweg niet sterk genoeg tegen een constante hoge 

druk. Hierdoor kunnen de wanden van de bloedvaten beschadigen of zelfs 

scheuren. Dit noemt men ook wel aderverkalking of artherosclerose.  Indien 

de bloeddruk hoog blijft kan dat op lange termijn leiden tot hart- en 

vaatziekten met alle gevolgen van dien.  

 

Hier is het verontrustende van hoge bloeddruk Jack, je voelt het niet wanneer 

je last hebt van hoge bloeddruk, daarom wordt het ook wel de stille 
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moordenaar genoemd en is het de nummer 1 oorzaak van hart-  en vaatziektes 

in Nederland.  

 

Het goede nieuws is dat je veel kunt doen om je bloeddruk weer naar de veilige 

waarden te brengen. Zelfs een kleine daling van je bloeddruk kan de kans op 

hart- en vaatziekten dramatisch doen verlagen. 

 

Jack Boekhorst: Ongelooflijk eigenlijk dat hoge bloeddruk op nummer 1 staat 

wereldwijd. Wat is de beste manier om erachter te komen of je last hebt van 

hoge bloeddruk zijn er symptomen of waarschuwingen van het lichaam?  

 

 

Joris Schaping: De beste manier is om je bloeddruk te laten meten. Je arts kan 

gemakkelijk vertellen of je hoge bloeddruk hebt. Wel is het belangrijk om op 

meerdere tijdstippen je bloeddruk te laten meten.  

 

Ook raad ik het aan om zelf een bloeddruk meter aan te schaffen om thuis je 

bloeddruk te meten. Want veel mensen hebben vaak een verhoogde bloeddruk 

wanneer ze hun bloeddruk laten meten door een arts, dit noemt men ook wel 

het ‘’witte jassen’’ syndroom. Het beste is om een digitale bloeddruk meter aan 

te schaffen en deze kun je meenemen naar je behandeld arts.  

 

Jack Boekhorst: Goed, laat ik je nog een vraag stellen. Ik zie tegenwoordig veel 

aandacht in de media over overgewicht, obesitas, maar helemaal niet veel over 

‘’ Zelfs een kleine daling van de bloeddruk kan het risico op hart- en 

vaatziekten dramatisch verminderen ’’ 
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hoge bloeddruk en cholesterol. Hoge bloeddruk is een zeer serieuze 

aandoening en waarom wordt er niet meer aandacht aan geschonken?  

 

Joris Schaping: Jack, hoge bloeddruk is zeer serieus. Wat ik je nu ga vertellen is 

best schokkend. Het is een feit dat in Nederland alleen al 1 op de 10 mensen 

hoge bloeddruk hebben. En volgens een recente studie zal dat getal in de 

toekomst alleen maar verder stijgen  – helemaal als je kijkt naar de huidige 

leefstijl.  

 

Zo las ik een onderzoek dat de overheid in Engeland van een alarmfase heeft 

ingediend vanwege de ongezonde leefstijl van de jeugd, met alle gevolgen van 

dien.  

 

Jack Boekhorst: Beangstigend, dat zowel hoge bloeddruk in combinatie met 

overgewicht een groot maatschappelijk probleem aan het worden is. Laten we 

het eens hebben over de oorzaken van hoge bloeddruk, uit eigen ervaring vind 

ik dat één van de grootste fouten van het behandelen van welke aandoening 

dan ook is je alleen maar richten op de symptomen, je hebt een probleem en je 

gaat naar de huisarts voor een pil.  

 

Wat zijn de primaire oorzaken van hoge bloeddruk?  

 

Joris Schaping: Nou Jack, hoge bloeddruk discrimineert niet en iedereen kan 

het krijgen. Er zijn natuurlijk een aantal factoren die een rol spelen, daarom is 

het moeilijk om de exacte oorzaak te noemen, maar het is wel bekend welke 

factoren het erger maken.  
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Jack Boekhorst: Welke factoren? 

 

Joris Schaping: Er zijn veel factoren die een rol spelen bij de ontwikkeling van 

hoge bloeddruk, natuurlijk de bekendste zijn: roken, weinig bewegen, 

overgewicht, teveel vetten,  teveel drinken, en genen – zo hebben sommige 

mensen eenmaal een vergroot risico op het ontwikkelen van hoge bloeddruk.  

 

Jack Boekhorst: Uit mijn ervaring kan ik zeggen dat veel mensen last hebben 

van hoge bloeddruk door hun leefstijl. Simpelweg, de westerse manier van 

leven en voeding zit nu eenmaal vol met vetten en bloeddruk / cholesterol 

verhogende prikkels.  

 

Denk maar aan een lekkere rookworst of de fast food restaurants langs de 

snelweg. Het is beter om dit te laten staan en je bewust te zijn van 

voedingsmiddelen hoog in vet!  

 

Maar erfelijkheid speelt natuurlijk ook een grote rol, hoeveel bedraagt je 

erfelijkheid bij de ontwikkeling van hoge bloeddruk?  

 

Joris Schaping: Je familie geschiedenis speelt zeker een rol,  een recent 

onderzoek door wetenschappers van de universiteit UMGC in Groningen heeft 

dit bevestigd waardoor op lange termijn behandeling nog doeltreffender zal 

zijn.  

‘’ Hoge Bloeddruk is weliswaar erfelijk, maar je kunt toch veel doen om je 

bloeddruk te verlagen’’ 
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Gelukkig kun je nu ook al veel doen om je bloeddruk te verlagen en daar wil ik 

het zo verder over gaan hebben met een aantal simpele tips.  

 

Jack Boekhorst: Ok, het volgende onderwerp, stress. Ik heb laatst een zeer 

interessante documentaire gezien over de effecten van stress op het lichaam. 

Om eerlijk te zijn was ik verbaasd over wat stress met je lichaam kan doen.  

 

Normaal gesproken behoren we alleen maar voor een korte duur stress te 

hebben om ons lichaam te helpen in een bepaalde situatie. Maar tegenwoordig 

hebben veel mensen constant last van langdurig stress.  Het gevolg is dat 

bepaalde belangrijke functies in het lichaam tijdelijk worden uitgeschakeld. In 

de documentaire kwam zelfs naar voeren dat stress direct voor aderverkalking 

kan zorgen.  

 

Wat is jouw mening wat betreft stress en het ontwikkelen van hoge bloeddruk?  

 

Joris Schaping: Als je constant last hebt van veel stress verhoogt dat niet alleen 

je bloeddruk, maar ook je cholesterolgehalte in het bloed. Ik weet dat stress 

een normaal onderdeel is van het leven. Maar vooral de hoeveelheid en de 

duur zorgt voor grote lichamelijke problemen. Als je lang genoeg last hebt van 

teveel stress kan het zelfs leiden tot hart- en vaatziekten.  

 

Jack Boekhorst: De volgende vraag is natuurlijk wat zijn een aantal handige 

praktische stappen om stress te verminderen?  

‘’ Teveel stress kan zelfs voor aderverkalking zorgen ’’ 
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Joris Schaping: In het leven van nu  is het bijna onmogelijk om zonder stress te 

leven, maar er zijn een aantal simpele stappen waardoor je stress snel kunt 

verminderen.  

 

Zoals: wandelen, mediteren, luisteren naar muziek, een goed boek lezen etc.  

 

De sleutel tot succes is consistentie, elke dag ervoor zorgen dat je even tot je 

zelf komt. In de natuur hebben dieren ook tijdelijk veel stress 

(levensbedreigende situaties). Maar dieren kunnen daarna de stress knop weer 

uitschakelen. Wij mensen hebben door het drukke leven van nu steeds meer 

moeite om de stress knop uit te schakelen. Indien je erg last hebt van stress 

raad ik het altijd aan om een anti stress management training te volgen.  

 

Jack Boekhorst: Klopt, ik zie een anti stress management training absoluut 

noodzakelijk in het moderne leven van nu. Op mijn website heb ik een GRATIS 

anti-stress management cursus online gezet om mensen met stress te helpen. 

Deze kun je hier vinden:  

 

http://www.optimalegezondheid.com/mini-stress-cursus-101-inleiding/ 

 

Goed, we hebben het nu vooral gehad over wat hoge bloeddruk precies is, de 

gevolgen en hoe het vaak wordt veroorzaakt, maar we hebben het nog niet 

echt gehad over hoe je hoge bloeddruk snel en natuurlijk kunt verlagen.  

 

‘’ Voor effectieve anti stress tips heb ik een gratis anti stress programma 

online gezet’’ 
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Ik ken de verschillende dieetplannen om de inname totale vetten en natrium 

te minderen, er zijn dus meerdere opties om je bloeddruk te verlagen.  

 

Sterker nog, is het niet beter om meerdere invalshoeken te combineren om 

écht van hoge bloeddruk af te komen?  

 

En als je dit nu leest en je hebt last van hoge bloeddruk wat kun je VANDAAG 

nog doen om je bloeddruk te verlagen? 

 

Joris Schaping: Goede vraag Jack. Het eerste wat ik zou doen is mijn dagelijkse 

routines (her)evalueren en per direct een aantal leefstijl veranderingen 

toepassen. Het plannen van zulke veranderingen is erg belangrijk om blijvend 

resultaat te krijgen.  

 

Vandaar dat de Hoge Bloeddruk Stoppen Methode ook een 4 weken cursus 

heeft (bedankt Jack) om juist die noodzakelijke veranderingen in je leven door 

te voeren.  Elke week 1 kleine verandering, en uiteindelijk stapelen deze 

veranderingen op en heb je weer een normale bloeddruk.  

 

Jack Boekhorst: Graag gedaan en helemaal mee eens, daarom heb ik ook mijn 

eigen 4 weken programma toegevoegd aan het plan.  Ik vertel mijn cliënten 

altijd hetzelfde om gewicht te verliezen, dat ze hun doelen moeten opschrijven 

en eerst een actieplan moeten opstellen, vaak help ik ze daar mee.  

 

Maar de meeste mensen verwachten een magische oplossing, je neemt een pil 

en je wordt de volgende dag slank wakker, maar zo simpel is het niet! 
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Wanneer mensen het hebben over hoge bloeddruk verlagen, het eerste waar 

ze aan denken is om de hoeveelheid natrium te verminderen. Maar natrium 

vermindering is niet de enige oplossing, ik denk dat veel mensen met hoge 

bloeddruk de rol van alleen voeding en natrium overschatten.  

 

Het verlagen van je bloeddruk  gaat verder dan eten, mijn vraag is dan ook om 

wat duidelijkheid te geven over voeding en hoge bloeddruk?  

 

Joris Schaping: Klop Jack. Ongezonde (vette en natrium rijke) voeding is slechts 

een onderdeel van het probleem, maar is het belangrijk om te weten dat grote 

hoeveelheden vet in je dieet je cholesterol doen verhogen,  hierdoor verhoogt 

ook weer je bloeddruk doordat de aderen langzaam dichtslibben waardoor het 

hart weer harder moet werken en zit je vast in een vicieuze cirkel: 

 

(*hoge bloeddruk vicieuze cirkel) 

‘’ Om hoge bloeddruk blijvend te verlagen is een combinatie oplossing nodig 

’’ 
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Je hebt last van hoge bloeddruk met als gevolg dat de aderen vernauwen. 

Hierdoor moet je hart harder pompen en krijg je nog weer een hogere 

bloeddruk omdat de aderen niet bestand zijn tegen een constante hoge druk.  

 

Vervolgens raken de aderen verder beschadigd en loop je een exponentieel 

groter risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, oftewel een hoge 

bloeddruk vicieuze cirkel.  

 

Het probleem wordt verergerd door voeding rijk aan verzadigde vetten en 

natrium. Denk aan alles wat bewerkt en instant is.  

 

Zo verhoogt teveel natrium weer je bloeddruk omdat het vocht wordt 

vastgehouden in het lichaam. Teveel verzadigde vetten verhoogt het risico op 

hart – en vaatziekten doordat het je cholesterol verhoogd.  

 

Het is eigenlijk heel simpel om gezond te eten, je hoeft alleen maar 

onverwerkte groente, fruit, vlees en vis te eten en je hebt al je dagelijkse 

hoeveelheid bereikt.  

 

Jack Boekhorst: Deze vicieuze hoge bloeddruk cirkel is niet eenvoudig om uit te 

ontsnappen. Ook hebben veel mensen last van zowel hoge bloeddruk als het 

kleine broertje cholesterol. Kun je wat meer vertellen over het ontwikkelen van 

hoge cholesterol en hoe het verbonden is met je bloeddruk? 

 

Joris Schaping: Natuurlijk, ongeveer 20 procent van de Nederlanders heeft er 

last van. Cholesterol is een bouwsteen voor de celmembranen en hormonen 

zoals oestrogeen en testosteron, met andere woorden cholesterol is een vet! Je 
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kunt dus concluderen dat cholesterol belangrijk voor je is. Te veel is echter ook 

niet goed voor je.  

 

Jack Boekhorst: Juist de verhouding tussen de 3 cholesterol bepaald of je echt 

hoge cholesterol hebt, kun je dit proces toelichten? 

 

Joris Schaping: De indeling en samenstelling wordt bepaald aan de hand van de 

hoeveelheid eiwitten en vetten. De meest bekende vorm van lipoproteïnen zijn 

‘’HDL’’ en ‘’LDL’’ lipoproteïnen. Wanneer je kijkt naar je totale cholesterol kijk 

je eigenlijk naar de dichtheid van de cholesterol in het bloed. Met andere 

woorden, de hoeveelheid LDL, HDL, en VLDL (triglyceriden -wat betekent ‘’very 

low density lipoproteïnen’’) . 

 

 

 

Als we dan kijken naar je totale cholesterol weet je dat de verhouding tussen 

LDL, HDL, en VLDL (tryglyceriden) van groot belang is voor je gezondheid en de 

kans op hart- en vaatziekten. Daarom zegt je totale cholesterolwaarden weinig 

omdat je niks weet over de verhouding tussen de 3 soorten cholesterol. 

 

LDL: LDL staat bekend als je slechte cholesterol. Als je teveel LDL in je bloed 

hebt, kan dit zich tegen je buitenkant van je bloedvaten vestigen. Hierdoor 

moet je hart harden pompen om je lichaam aan voldoende vers bloed te 

voorzien. 

‘’ De verhouding tussen LDL, HDL en VLDL zegt alles over je 

cholesterolgehalte in het bloed ’’ 
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HDL: Deze staat bekend als de goede cholesterol. HDL gaat het LDL als ware 

tegen. HDL zorgt ervoor dat de kans op hart- en vaatziekten wordt verkleint. 

VLDL: Deze staat bekend als triglyceriden en zijn een soort van vet in je 

bloedbaan. Ze komen voort uit vetten in voedsel of worden gemaakt in je 

lichaam door middel van koolhydraten. Als je eet worden er calorieën gebruikt 

om je energie te geven (soort benzine) en de overtollige calorieën worden 

omgezet in triglyceriden. 

 

Tevens kan het risico op hart- en vaatziekten onderling erg verschillen door 

deze verhouding. Iemand met relatief hoge totale cholesterolwaarden kan zelfs 

prima gezond zijn door een hogere HDL waarden in het bloed. Zelfs iemand 

met een totale cholesterol van 5 kan in de gevarenzone zitten door een te hoge 

LDL verhouding ten opzichte van HDL. 

 

Jack Boekhorst: Het klopt dat je lichaam zelf ook cholesterol maakt, hier wil ik 

even dieper op in gaan. Ongeveer een kwart van je totale cholesterol komt 

door wat je eet – de rest wordt door je lichaam zelf gemaakt. Zodra je 

cholesterol te laag is kan je lichaam dit wijzigen door de aanmaak van 

cholesterol te bevorderen. 

 

Vooral je lever is hier verantwoordelijk voor en maakt van cholesterol 

lipoproteïnen zodat het door het lichaam veilig getransporteerd kan worden. 

Kortom, je lichaam maakt zelf cholesterol en de hoogte van je cholesterol is 

afhankelijk van je leefstijl en genetische factoren. 

 

Zo kan het ook zijn dat je last hebt van hoge cholesterol doordat je lichaam zelf 

simpelweg teveel aanmaakt. Daarom is het een rekensommetje om te kijken 
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hoeveel cholesterol je lichaam zelf aanmaakt en daarop kun je je leefstijl 

en voeding aanpassen. 

 

Jack Boekhorst: Nu weer terug naar hoge bloeddruk, is er nog iets anders wat 

je absoluut niet moet doen als je last hebt van hoge bloeddruk? 

 

Joris Schaping: Zeker, allereerst alcohol drinken in beperkte hoeveelheid, ik 

ben hier erg serieus over. Er is genoeg onderzoek te vinden waarin wordt 

aangetoond dat teveel alcohol gewoon erg slecht is voor je gezondheid. 

Hetzelfde geldt voor roken, ik denk niet dat ik hier meer over hoef te vertellen 

waarom het slecht is?  Roken verhoogt niet alleen het risico op hart- en 

vaatziekten, een beroerte, kanker maar verhoogt ook nog je bloeddruk.  

 

Jack Boekhorst: Veel mensen weten dit niet, maar ik heb in het verre verleden 

zelf ook gerookt, er is geen simpele manier die voor iedereen werkt. Allereerst 

moet je zowel emotioneel als mentaal bereid zijn om te stoppen met roken. 

Het helpt ook goed om het stoppen van tevoren te plannen, hieronder een 

aantal tips:  

• Kies een datum om te stoppen met roken en ga ervoor!  

• Noteer je redenen om te stoppen.  

• Noteer wanneer je rookt, waarom je rookt, en wat je doet wanneer je 

rookt, zo kun je de routines en triggers vinden van roken op 

automatische piloot.  

• Stop met roken in bepaalde ‘’roken’’ situaties, zoals tijdens je pauze, na 

het eten, en vooral wanneer je iets afsluit.  

• Maak een met activiteiten die je in de plaats van roken kunt doen. 

Vervang het roken door een andere activiteit!  
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• Vraag je huisarts om nicotine kauwgom of patches, voor sommige 

mensen werkt dit erg goed.  

• Zorg dat je geen aanstekers of sigaretten bij je hebt.  

• Als iemand in je omgeving rookt, vraag of deze persoon niet in je 

aanwezigheid wil roken.  

• Wanneer de drang om te roken erg sterk wordt, kom een moment tot 

jezelf, haal 10 sec diep adem en herhaal dit totdat de drang verdwenen 

is.  

• Hou je handen bezig, speel met een potlood of een spelletje op de 

computer.  

• Vermijd sociale situaties waarin gerookt wordt.  

• Drink veel vocht, verminder cafeïne omdat deze vaak gepaard gaat met 

het roken.  

 

Joris Schaping: Gek eigenlijk hoeveel mensen nog roken,  terwijl de overheid zo 

erg haar best doet om het te stoppen, maar routines en gewoontes zijn 

eenmaal moeilijk te doorbreken.  

  

Jack Boekhorst: Klopt, ik weet als geen ander hoe moeilijk het was om te 

stoppen, maar als ik het kan, dan kan iedereen het. On topic, heb je nog een 

aantal andere hoge bloeddruk verlagende tips? 

 

Joris Schaping: Jack, ik weet dat jij het met me eens bent wanneer ik zeg 

lichamelijke beweging! Wist je dat een wandeling maken je bloeddruk op lange 

termijn meer verlaagt dan inspannende oefeningen? Dat is goed nieuws, want 

niet iedereen heeft de mogelijkheden om naar de sportschool te gaan. Maar 30 

minuten per dag wandelen kan al je veel betekenen voor je bloeddruk. Ik ga 
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zelf altijd met mijn hond een lange wandeling maken en ik probeer 

verschillende routes om het niet saai te maken.  

 

Een andere proactieve manier is om water te drinken. Water is een geweldige 

manier om je hele lichaam en je bloedvaten te vernieuwen. Drink 8 tot 10 

glazen water per dag om opgehoopte afvalstoffen uit je lichaam te spoelen, 

ook werkt water om cafeïne te verwijderen en je lichaam te voorzien van 

essentiële voedingsstoffen.  

 

Veel mensen tegenwoordig drinken bij lange na niet voldoende water en dat 

begint een groot probleem te worden.  

 

Jack Boekhorst: Joris wat betreft cafeïne, ik drink graag een Nespresso elke dag 

– in beperkte hoeveelheid natuurlijk en voor de rest drink ik vooral water, maar 

ik wil niet mijn kop koffie opgeven. Hoe zit het eigenlijk met cafeïne en hoge 

bloeddruk? 

 

Joris Schaping: Ik snap heel goed wat je bedoelt Jack – ik drink ook graag een 

kopje koffie. Gelukkig is koffie helemaal niet zo heel slecht. Waar je op moet 

letten is hoe vaak je koffie drinkt en of je wel gefilterde koffie drinkt. Deze 

filters houden slechte ongezonde oliën tegen en is erg belangrijk als je last hebt 

van hoge cholesterol. Indien je oplosbare koffie drinkt zul je hier per direct mee 

moeten stoppen.   

 

‘’ Veel mensen drinken bij lange na niet voldoende water en veroorzaakt 

oververmoeidheid en weinig energie ’’ 
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Kortom, je hoeft het niet helemaal op te geven, maar drink niet bakken vol met 

koffie elke dag. Hetzelfde geldt voor cola en andere frisdranken waar veel 

cafeïne en SUIKERS inzitten. Vergeet niet dat cafeïne ook tijdelijk voor een 

verhoogde bloeddruk kan zorgen en wanneer  je één van die personen bent die 

de hele dag cafeïne in het lichaam heeft zitten, geef jij je lichaam weinig rust 

om de bloeddruk weer te verlagen.  

 

Jack Boekhorst: Goed laten we het nu gaan hebben over hoge bloeddruk 

medicijnen, want veel mensen die dit lezen nemen waarschijnlijk op dit 

moment medicijnen om hun bloeddruk te verlagen of overwegen medicijnen. 

Kun je wat meer informatie geven over de werking van medicijnen en de 

eventuele bijwerkingen? 

 

Joris Schaping: Ik zal mijn best doen om het zo simpel mogelijk te houden.  

AII blokkers  

Nieuwe hoge bloeddruk verlagers zijn de AII blokkers. Deze medicijnen 

blokkeren gericht de werking van AII en heeft als gevolg dat de bloedvaten zich 

verder kunnen verwijden en waardoor de bloeddruk verder daalt.   

ACE remmers 

ACE is een stof in het lichaam waardoor de bloedvaten vernauwen. De 

zogenaamde ACE remmers gaat juist deze werking tegen waardoor de 

bloedvaten in het lichaam verder kunnen verwijden met als gevolg dat de 

bloeddruk daalt.   
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Bètablokkers 

Eén van de meest bekende hoge bloeddruk medicijnen zijn toch wel de 

bètablokkers en deze zorgen ervoor dat het hart langzamer gaat kloppen en er 

minder druk wordt uitgeoefend. Het gevolg is een lagere bloeddruk, wel moet 

opgemerkt worden dat betablokkers niet geschikt zijn voor mensen met astma.   

Calciumblokkers 

Calciumblokkers zorgen ervoor dat de spieren rond de bloedvaten zich beter 

kunnen ontspannen waardoor de bloedvaten zich verwijden en de druk 

afneemt.  

Plastabletten  

Veel mensen nemen plastabletten (of diuretica) en heeft als werking dat er 

meer natrium en water via de urine uit het lichaam wordt afscheiden. Hierdoor 

neemt de hoeveelheid vocht in het lichaam af en daalt de bloeddruk weer.  

Zo heb ik zelf de nodige medicijnen genomen om mijn bloeddruk te verlagen en 

de bijwerkingen zijn o.a. 

Droge mond, Hartkloppingen, Hartritme stoornissen, Hoofdpijn, Constant moeten urineren, 

Duizeligheid, Constipatie, Vermoeidheid, Kramp en spierpijn, Leverschade, Slaapproblemen, Tot zelfs 

impotentie! 

 

Vooral de vermoeidheid en spierklachten heb ik veel last van gehad en zijn ook 

de meest voorkomende bijwerkingen van medicijnen.  

 

‘’ Veel mensen hebben last van forse bijwerkingen door medicijnen’’ 
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Wees er bewust van dat niet alle receptmedicijnen deze bijwerkingen hebben. 

Maar als je dit leest is dat niet voldoende om een alternatieve behandel 

methode te proberen?  

 

 

Jack Boekhorst: Het klopt dat de bijwerkingen zeker niet mis zijn. Maar wat 

doe je als je nu al medicijnen neemt? En ik neem aan dat je advies niet is om te 

stoppen met medicijnen vanwege de gevaren! En hoe vertel je dat dan aan je 

arts?  

 

Joris Schaping: Dat is correct, ik zou nooit iemand adviseren om te stoppen met 

medicijn gebruik, dat kan erg gevaarlijk zijn en moet altijd overlegd worden 

met je arts. Als je arts eenmaal een volledige natuurlijke aanpak heeft 

goedgekeurd aan de hand van je resultaten, dan is de kans groot dat je de dosis 

kunt verminderen onder toezicht, dit is het juiste pad om te volgen!  

 

Het probleem echter is dat de meeste (niet allemaal) je nooit zullen vertellen 

over een natuurlijke methode. Waarom? Omdat ze de methode niet kennen.  

 

Ze kunnen niet iets aanbevelen als ze er nog nooit van hebben gehoord. Het is 

nu eenmaal een feit dat ze goed zijn in het voorschrijven van recepten voor 

aandoeningen, en het is erg winstgevend voor de farmaceutische industrie om 

jaren lang geld te incasseren omdat mensen jaren lang medicijnen moeten 

nemen.  

‘’ Nooit plotseling stoppen met medicijnen, altijd overleggen met je arts! ’’ 
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Het is zeker niet de schuld van je arts, zo zijn ze eenmaal opgeleid. De waarheid 

is dat ik blij ben dat ik geen arts ben omdat ik anders nooit deze natuurlijke 

methode zou hebben ontdekt.  

 

Maar je kunt het natuurlijk gaan hebben over de bijwerkingen en als je arts niet 

open staat voor een alternatieve methode, dan raad ik het aan om een andere 

arts te vinden die wel open staat voor discussie.  

 

Maar voor alle duidelijkheid, ik ben niet tegen artsen, en ik zeg ook niet dat je 

geen medicijnen moet nemen. Het is mijn mening dat traditionele 

behandelingen niet altijd het antwoord zijn op alle aandoeningen. En artsen 

zijn vaak te snel met het voorschrijven van receptmedicijnen zonder een 

alternatief te proberen.   

 

Alles heeft zijn plek, ook receptmedicijnen. 

 

Jack Boekhorst: Mooi gezegd Joris. In je boek heb je het over om bepaalde 

natuurlijke supplementen te nemen om je bloeddruk te verlagen. Welke 

voedingstips en supplementen advies kun je geven? 

 

Joris Schaping: De Hoge Bloeddruk Stoppen Methode gaat in detail welke 

natuurlijke supplementen, vitamines, mineralen en aminozuren je moet nemen 

om je cholesterolgehalte te verlagen. Maar ik zal er een paar opnoemen: 

 

Allereerst een goede multivitamine. Dat is het eerste om mee te beginnen. 

Naast overgewicht wordt hoge bloeddruk ook mede veroorzaakt door een 

tekort van bepaalde voedingsstoffen.  
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Kalium is ook een goed voorbeeld, mensen met hoge bloeddruk hebben 

vaak een tekort aan kalium. Mijn aanbevelingen zijn dan ook om kalium uit 

je voeding te halen en niet direct naar de Tuinen te rennen voor kalium 

supplementen. Dit komt omdat je voorzichtig moet zijn met de hoeveelheid 

kalium in je bloed, teveel van iets wat goed is kan juist weer schadelijk zijn.  

 

Een super supplement dat ik aan kan raden is omega 3 en omega 6 vetten. 

Deze komen van vette vis en zitten vol met onverzadigde vetten en verhogen je  

HDL cholesterol (goede), verlagen je LDL cholesterol (slechte) en verlagen je 

bloeddruk. Ook worden je slagaders meer flexibel en zorgt het ervoor dat 

cholesterol zich niet kan nestelen. 

 

De aanbevolen dosering van visolie is 1 tot 3 capsules per dag. Ideaal kun je 

ook 3x per week zalm, heilbot, en andere vette vis eten. Maar als je dat niet 

haalt, neem dan een visolie supplement.  

 

Een ander supplement is lecithine, deze heeft een verzorgend effect op hart en 

bloedvaten. Het verbetert de vertering en transport van vetten. Het brengt 

minder gezonde vet- en cholesterol afzettingen terug in de bloedbaan en heeft 

dus een gunstige invloed op het metabolisme. 

 

Ook kan druivenpit extract je helpen om je bloeddruk te verlagen. Dit komt 

omdat  druivenpit extract vol zit met antioxidanten en deze beschermen de 

‘’ Visolie zit vol met de gezonde en goede vetten en absoluut noodzakelijk als 

je ook last hebt van te hoge cholesterolgehalte in je bloed ’’ 
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bloedvaten tegen beschadigingen. Beschadigde bloed vaten kan weer leiden 

tot een verhoogde kans op hart- en vaatziekten.   

 

Jack Boekhorst: Wanneer je het hebt over alternatieve gezondheid zie je dat 

steeds meer mensen zich beginnen te richten op een natuurlijke aanpak in 

plaats van medicijnen. Het probleem is dat de natuurlijke manier vrij snel in 

een verdomhoekje wordt gedrukt en mensen snel denken dat het een 

homeopathisch fabeltje is, natuurlijk niet geheel onterecht gezien alle nep 

producten op de markt.  

 

Daarbij staan supplementen ook niet onder de strenge regulering waaronder 

medicijnen staan, ik kan mij goed voorstellen dat veel mensen erg kritisch zijn, 

wat voor advies kun je geven? 

 

Joris Schaping: Ik snap heel goed wat je bedoelt Jack. Toen ik net begon met 

mijn onderzoek kon ik door de bomen het bos niet meer zien. Toen ik voor het 

eerst in de natuurwinkel kwam kon ik niet eens de visolie vinden, er zijn zoveel 

verschillende soorten supplementen en kruiden op de markt en ze beloven 

allemaal een positieve werking.  

 

 

  

‘’ Een natuurlijke gerichte methode is erg effectief om bloeddruk te verlagen ’’ 
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Hoe weet je dan welke goed werken? 

 

Hiervoor moest ik eerst zelf erg uitvoerig onderzoek doen en de supplementen 

zelf testen. Ook raad ik het aan om zoveel mogelijk over het product te leren, je 

kunt veel vinden met Google.  

 

Probeer bewijs te vinden of het middel echt effectief is en niet gebaseerd is op 

marketing beloftes om het product te verkopen. Ik begon zelf met 

wetenschappelijke studies te lezen en aan de hand daarvan heb ik een plan 

met supplementen samengesteld, ik heb al een paar genoemd.  

 

Daarbij hebben ook veel supplementen kunstmatige stoffen en suikers en zijn 

dan niet meer dan een suikerpil, doen geen kwaad, maar werken ook niet. Een 

goede tip is om supplementen te kopen in capsules in plaats van tabletten. 

Capsules zijn beter omdat ze minder conserveringsmiddelen hebben en worden 

beter opgenomen door je lichaam.   

 

Jack Boekhorst: De tijd is bijna op, we hebben vandaag veel besproken, zou je 

nog even kort willen samenvatten wat onze luisteraars en lezers kunnen doen 

om hun hoge bloeddruk te verlagen? 

 

Joris Schaping: Als je denk dat je last hebt van hoge bloeddruk raad ik het je 

aan om per direct je bloeddruk te laten meten. Ook is het belangrijk om te 

kijken of je ook te hoge cholesterolgehalte in het bloed hebt. Kijk dan vooral 

naar de verhouding tussen LDL, HDL en VLDL (triglyceriden) waarden.  Richtlijn 

is om je LDL laag te houden, HDL hoog en VLDL in balans.  
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Voor meer tips en informatie over de verhouding cholesterol lees dan dit 

artikel: 

 

http://www.optimalegezondheid.com/ldl-hdl-vldl-cholesterol/  

 

Hieronder nog een aantal extra tips:  

• Extra pondjes verliezen, zowel je cholesterol als bloeddruk verhoogt bij 

overgewicht. Slechts 4 kg kan al veel doen met je cholesterolgehalte.   

• Regelmatige bewegen — ten minste 30 tot 60 minuten per dag wandelen 

kan een grote impact hebben op je cholesterolwaarden. Ook zorgt 

regelmatig bewegen voor een lagere bloeddruk (4 tot 9 mm Hg). 

• Gezond eten, eten van voedsel dat rijk is aan volle granen, fruit, groenten 

en laag in vet kan je cholesterol en bloeddruk zeker verlagen!  

• Indien je last hebt van hoge cholesterol bestaat de kans ook dat je ook 

hoge bloeddruk hebt. Daarom is het verstandig om de inname natrium in 

je dieet te beperken, zelfs een kleine vermindering van het natrium in je 

voeding kan het verminderen van je bloeddruk met tenminste 2 tot 8 

mm Hg opleveren. Aanbevolen is tussen de 1500 en 2400 mg natrium 

per dag (DASH dieet).   

• Alcohol is zowel goed als slecht voor je gezondheid. In kleine 

hoeveelheden, kan het goed zijn zoals rode wijn door de hoeveelheid 

antioxidanten. Maar dat positieve effect gaat snel verloren als je te veel 

alcohol drinkt.  

• Drink niet teveel koffie, de rol van cafeïne en cholesterol is betwistbaar, 

maar als je erg veel koffie drinkt, probeer het te verminderen. Ook zorg 

ervoor dat je gefilterd drinkt in plaats van oplosbaar.  
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• Stress is een grote boosdoener voor je lichaam en cholesterol/bloeddruk. 

Neem de tijd om tot jezelf te komen en na te denken over je werk, 

familie, financiën etc. Voor zeer effectieve tips over anti stress raad ik je 

het aan om met het anti stress programma van optimalegezondheid.com 

te beginnen.  

• Als je hoge cholesterol hebt dan is het belangrijk om thuis je 

cholesterolgehalte in de gaten te houden. Leer daarom om zelf je 

cholesterol en bloeddruk te meten met een digitale meter. Ook kan een 

cholesterolmeter je motiveren om je cholesterolgehalte omlaag te 

brengen.   

 

Jack Boekhorst: Goed Joris, we hebben geen tijd meer, ik wil je graag bedanken 

voor het interview en de tips. Ik waardeer het dat je de tijd hebt genomen voor 

mij en de mensen die dit horen / lezen. Zelfs als gezondheidscoach heb ik zelf 

ook het één en ander geleerd.  Het is een goede keuze geweest om de Hoge 

Bloeddruk Stoppen Methode online te zetten omdat het veel mensen kan 

helpen. 

 

Joris Schaping: Graag gedaan Jack en jij ook bedankt! 

 

Jack Boekhorst: Super, nogmaals bedankt Joris en spreek je binnenkort weer!  

 

Einde Interview 
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Op Een Natuurlijk Manier Hoge Bloeddruk Permanent Stoppen! 

Vond je de tips uit dit interview nuttig en wil  je graag direct aan 

de slag om je hoge bloeddruk permanent en zonder medicijnen 

te verlagen? 

 

Wil je daarbij ook leren op welke 

manier je oververmoeidheid en stress 

snel tegen kunt gaan?   

Dan kun je het beste even kijken naar de 

Hoge Bloeddruk Stoppen Methode. 

 

Het stappenplan is de meest snelle en 

natuurlijke oplossing om je hoge 

bloeddruk permanent te verlagen en 

onder controle te houden. Ook zul je 

leren hoe je hoge cholesterol kunt 

stoppen door je LDL te verlagen en HDL te verhogen.   

De Hoge Bloeddruk Stoppen Methode is een unieke combinatie 

tussen natuurlijke bloeddruk verlagende supplementen en de 

holistische verfijnde methode.   

 

Kijk voor meer informatie op: 

 

www.optimalegezondheid.com/HogeBloeddrukStoppenMethode/   

 

 

 

http://www.optimalegezondheid.com/hoge-bloeddruk/hoge-bloeddruk-omlaag-plan/
http://www.optimalegezondheid.com/hoge-bloeddruk/hoge-bloeddruk-omlaag-plan/
http://www.optimalegezondheid.com/hoge-bloeddruk/hoge-bloeddruk-omlaag-plan/
http://www.optimalegezondheid.com/hoge-bloeddruk/hoge-bloeddruk-omlaag-plan/
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Reacties van klanten: 

 

Feedback: 

*      *      *      *      *      *      *      *      * 

"Hoge bloeddruk is iets wat al jaren lang bij ons in de familie zit. Mijn broer, zus, en vader 
hebben dit al jaren en nu moet ik er dus ook aan geloven. Ik weet waar het probleem ligt, 
maar desondanks is het niet simpel om van je hoge bloeddruk af te komen. Ik heb het in het 
dagelijks leven nogal druk dus ik vind het moeilijk om stappen te ondernemen. 

Ik heb vorige week het bloeddruk plan besteld en het fijne aan dit plan is, is dat het makkelijk 
te volgen is. Vond het eerst een beetje raar om het via internet te bestellen omdat je van die 
verhalen hoort, maar toch gedaan (gelukkig maar). Zoals ik al gezegd heb ben ik een nogal 
druk persoon. 

Toch kan ik dit plan volgen. Ik kan zelf mijn bloeddruk in de gaten houden, en ik kan je 
vertellen (met opluchting) dat je plan voor mij werkt. 12 punten al gedaald. 

Dit plan is een aanrader voor mensen met hoge bloeddruk, zelfs als ze een drukke agenda 
hebben. 

Ik mail je aan het eind van de week mijn volgende resultaten. 

Miranda"  

*      *      *      *      *      *      *      *      * 

"Beste Jack, 

Deze week stond in het teken van stressvermindering. Goede tips in je boek. Ik ben zelf 8 jaar 
bezig met stressvermindering, omdat dat een van de redenen van mijn hoge bloeddruk is, 
naast de familiaire inslag voor hoge bloeddruk. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk stress te 
vermijden. Helaas gaat dat niet altijd.  

Vooral op mijn werk was het stressniveau erg hoog. Daar heb ik drie jaar geleden een einde 
aan gemaakt door een andere baan te nemen. Daar is het stressniveau een stuk lager. Zoals jij 
ook al opmerkte: je kunt niet altijd stress voorkomen. Ik heb vroeger eens een cursus 
toegepaste psychologie gedaan. Daar heb ik geleerd mijn onderbewustzijn te beïnvloeden. 
Door op psychologische momenten herhaaldelijk een mantra te zeggen: Ik ben voor geluk en 
succes geboren. 

Hiermee wordt het onderbewustzijn gevoed en werd ik een stuk rustiger en waarschijnlijk 
daalde mijn bloeddruk daardoor. Wat je schreef over het afhandelen van mailtjes, kan ik dat 
alleen maar beamen: ik had de neiging mailtjes direct af te handelen.  

Daarvan kreeg ik stress en verdeed ik mijn tijd aan verkeerde zaken. Ik heb me aangeleerd 
mailtjes op een bepaald moment af te handelen. Dit is allemaal leuk gezegd, echter ik moet 
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me regelmatig afvragen of ik me nog wel houd aan de met mezelf gemaakt afspraken. Dat is 
in een stressvolle periode niet altijd het geval. 

Het gaat goed met mijn bloeddruk: inmiddels gedaald tot 134/84 (ik kwam van 161/104) 
Als dit nu een tijd zo blijft, ga ik de helft van mijn plastablet gebruiken. Eens kijken wat 
voor effect dat heeft. 

Groet, 

Karel  

*      *      *      *      *      *      *      *      * 

(Meer succesverhalen kun je op de website lezen) 

 

www.optimalegezondheid.com/HogeBloeddrukStoppenMethode/   

 

Ik hoop dat je wat aan dit interview hebt gehad! 

Op je gezondheid, 

 

 

Joris Schaping 

 

 

Jack Boekhorst 

http://www.optimalegezondheid.com/hoge-bloeddruk/hoge-bloeddruk-omlaag-plan/
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Disclaimer: De volledige inhoud van dit rapport is gebaseerd op de 

adviezen, tenzij anders vermeld is deze informatie nooit bedoeld als 

vervanger voor professionele zorg.  


