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Chronische ziektelast
stijgt komende jaren aanzienlijk
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dit blijkt uit een rapport van het rivm waarin een prognose wordt gemaakt van de prevalentie
van chronische ziekten over de periode 2005 - 2025. vooral diabetes en osteoporose zullen
toenemen, zo is de verwachting. over twintig jaar worden ruim 300.000 extra gevallen van
diabetes verwacht, een toename van 60%. Wanneer de prevalentie van overgewicht blijft
stijgen, wordt zelfs een toename van 70% verwacht. voor osteoporose worden over 20 jaar
ongeveer 350.000 extra gevallen verwacht, een toename van 41%.
Doordat vrouwen de afgelopen decennia meer zijn gaan roken en
mannen juist minder, zal naar verwachting het aantal aan roken gere-
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persoonstaatinditvoorbeelddanmogelijkgelijkaandrieofmeer
ziekeouderenenditverhoogtonsinziensdeziektelast*aanzienlijk.InnavolgingvandeAmerikaansesituatieisinwetenschappelijkekringenreedsuitgesprokendatdekansstijgtdatoudershun
kinderengaanoverleven[1].Ditgeeftdeafgenomenvitaliteitvan
jongerenaan,maarisookeentekendathetsysteemvangezondheidszorgfaalt.
*Deziektelast('burdenofdisease')wordtuitgedruktinDALY's('DisabilityAdjusted Life-Years'), een concept afkomstig van de WHO. Het aantal
DALY's is het aantal gezonde levensjaren dat een populatie verliest door
ziekten.

acute emotionele stress ondermijnt hart
Acute emotionele stress kan de gezondheid van het hart sterk onder-

rende vaatspasmen in de kransvaten) worden vermoedelijk veroorzaakt

mijnen. Met name verminderde contractie van de linker hartkamer

door de hoge spiegels van catecholamines tijdens hevige emotionele

(stress cardiomyopathie), ischemie van de hartspier en hartritmestoor-

stress. het is belangrijk om acute emotionele en mentale stress goed

nissen zijn directe gevolgen van hevige emoties. Alhoewel deze afwij-

te leren hanteren, bijvoorbeeld met behulp van sociale ondersteuning,

kingen vaak voorbijgaand zijn, kunnen de gevolgen desastreus en soms

yoga, meditatie, ontspanningstherapie, ademtherapie of biofeedback.

fataal zijn. ten minste 20% van de gevallen van ernstige ventriculaire

Dit geldt vooral voor mensen met een hartaandoening. <<
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tijdens emotionele stress maakt het hart gevoeliger voor ventriculaire
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aritmie. Stress cardiomyopathie en myocardischemie (door kortdu-
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