nascholing Integrative Medicine benadering van hypertensie
Doel
Zo’n 3 miljoen Nederlanders hebben hoge bloeddruk waarbij meestal geen oorzaak kan
worden gevonden. Bij de reguliere behandeling van hypertensie is de laatste jaren naast
medicatie, stoppen met roken en gewichtsvermindering, ook aandacht voor
leefstijlinterventies zoals meer bewegen en gezonde voeding. Omdat de bloeddruk wordt
bepaald door talrijke persoonlijke en omgevingsfactoren met onderlinge interactie, is
overzicht houden wat voor wie wanneer geschikt is lastig. Door oorzakelijke aangeboren,
gedrags- en omgevingsfactoren te benoemen en het effect op zowel fysiek, emotioneel,
mentaal en spiritueel vlak ontstaat een ordening die het mogelijk maakt specifieke en
persoonsgerichte interventies te benoemen bij essentiële hypertensie. Structuur
aanbrengen door middel van het AGO-FEMS-model kan helpen om een individueel
adviesplan voor essentiële hypertensie te formuleren volgens de principes van Integrative
Medicine.

Inhoud
Na deze nascholing kent de deelnemer
• de definitie van essentiële hypertensie
• het begrip en werkwijze van Integrative Medicine inclusief de pijlers en diagram
veiligheid en effectiviteit
• het AGO-FEMS IM model en de vier interventie- categorieën volgens het National
Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH)
• genetische en omgevingsaspecten die bijdragen aan het ontstaan van essentiële
hypertensie
• de rol van cholesterol bij hart en vaatziekten
• de samenhang van hypertensie en lichaamsgewicht
• de regulerende rol van ademhaling op de bloedruk en hoe deze is te beïnvloeden
• het belang van angst, woede en eenzaamheid als risicofactor voor hart en
vaatziekten
• de rol van mentale en fysieke stress bij hypertensie en hoe deze is te beïnvloeden
• het aandeel van veroudering bij hypertensie en hoe deze is te beïnvloeden
• de rol van zingeving en geluk bij het ontstaan van essentiële hypertensie en hoe deze
zijn te beïnvloeden
• de rol van slaap bij het ontstaan van hypertensie
• de rol en onderliggende werkingsmechanismen van wetenschappelijk onderbouwde
interventies zoals beweging, voeding, stressmanagement, natuur, massage, sauna en
mind-body therapieën bij essentiële hypertensie
• de toepassingen, bijwerkingen en interacties van de supplementen: gluthation, Lglutamine, N-Acetyl-L-Cysteïne, acetyl-L-carnitine, rhodiola, coenzym Q10,
magnesium en vitamine D bij essentiële hypertensie
• de toepassing van fytotherapie en aromazorg bij essentiële hypertensie
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