
wat je moet weten over wat we meten

mmHg

JE HARTSLAGEN  
PER MINUUT

Wat goed dat je de DA Bloeddruktest doet! Met een hoge bloeddruk 
heb je meer risico op een hart- en/of vaatziekte. Meten is weten dus! 
We helpen je graag begrijpen wat je waarden betekenen. 
Maar let op: raadpleeg bij klachten altijd je huisarts.

Het hart van een gezonde volwassene 
maakt in rust tussen de 60 en 100 slagen 
per minuut. Daaronder en daarboven is 
het slim om een arts te raadplegen. 

Beneden 120 mmHg 
Het goede nieuws: hiermee heb je het minste risico op een hart- en/of vaatziekte. Minder prettig is 
het als je bloeddruk zo laag is dat je bijvoorbeeld duizelig wordt, je je licht in het hoofd voelt of soms 
zelfs flauwvalt. Dit noemen we lage bloeddruk. Bij welk getal je klachten krijgt, verschilt per persoon. 

Tussen 120 en 140 mmHg
Een normale bloeddruk. Prima dus. Maar let op. Je risico op een hart- en/of vaatziekte groeit 
naarmate je bloeddruk richting de 140 mmHg gaat. Liever wat lager dus!

Tussen 140 en 180 mmHg
Dit noemen we hoge bloeddruk. Maar als je dit één keer meet, zegt dat niet zoveel. Je krijgt een 
goede indruk als je je bloeddruk een week lang elke ochtend en avond bijhoudt. Blijft je bloeddruk 
hoog? Neem dan contact op met je huisarts.

Boven de 180 mmHg
Dit heet ernstig verhoogde bloeddruk. Bij zo’n hoge waarde moet de meting worden overgedaan. Is 
je bloeddruk na meerdere keren meten nog steeds hoger dan 180 mmHg? Neem dan dezelfde dag 
contact op met je huisarts.

We meten je onder- en bovendruk, 
maar vooral die laatste is van belang. 
Onze toelichting gaat dan ook over je 
bovendruk.  Je herkent hem makkelijk: 
het is de hoogste waarde in de meting.

Gebruik je medicijnen voor je bloeddruk? 
Dan beoordeelt je arts wat voor jou de 
beste bloeddrukwaarde is.
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RM Kcal

Een woord dat je niet elke dag hoort. Het is het vet 
in en rond de organen in je buik. Een cijfer tot 9 is 
normaal, tussen de 10 en 14 noemen we hoog en 
boven de 15 geldt als zeer hoog.

Dit cijfer geeft de verhouding tussen je gewicht en 
je lengte weer. Een BMI tussen de 18,5 en 25 wijst 
meestal op een gezond gewicht. Onder de 18,5 is 
er sprake van ondergewicht, boven de 25 kan er 
sprake zijn van overgewicht.

Dit meten we op de weegschaal: in kilo’s.

Ruststofwisseling (BMR) is het aantal calorieën dat 
je lichaam verbrandt om het basaal metabolisme 
te onderhouden. Het metabolisme zorgt voor het 
dagelijkse lichaamsonderhoud. Dit is de energie 
die je lichaam in rust verbruikt, dus zelfs als je 
alleen maar op de bank ligt.

JE VISCERAAL VETNIVEAU

JE BMI

JE GEWICHT

JE BASALE METABOLISME

%
Hoeveel procent van jouw totale lichaams-
gewicht bestaat uit vet. Wat dit percentage
zegt over je gezondheid, hangt af van je
leeftijd en geslacht. 

JE PERCENTAGE LICHAAMSVET

Voor welk deel jouw lijf bestaat uit spier-
massa. Dit verschilt per leeftijd en 
geslacht. In de tabel zie je wat normaal 
en gezond voor jou is. 

%

Leeftijd vrouw Laag Midden Hoog Zeer hoog

18-39 <21% 21-33,9% 34-39,9% >40%

40-59 <23% 23-34,9% 35-40,9% >41%

60-80 <24% 24-36,9% 37-41,9% >42%

Leeftijd man

18-39 <8% 8-19,9% 20-24,9% >25%

40-59 <11% 11-21,9% 22-27,9% >28%

60-80 <13% 13-24,9% 25-29,9% >30%

JE PERCENTAGE SPIERMASSA
Leeftijd vrouw Laag Normaal Hoog Zeer hoog

18-39 <24,3% 24,3-30,3% 30,4-35,3% >35,4%

40-59 <24,1% 24,1-30,1% 30,2-35,1% >35,2%

60-80 23,9% 23,9-29,9% 30,0-34,9% >35%

Leeftijd man

18-39 <33,3% 33,3-39,3% 39,4-44% >44,1%

40-59 <33,1% 33,1-39,1% 39,2-43,8% >43,9%

60-80 <32,9% 32,9-38,9% 39-43,6% >43,7%


