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Voorkom hartproblemen met gezichtsdiagnose 

Het is een terugkerend probleem, vooral jongere sporters die te maken krijgen met acute 
hartproblemen met dikwijls de dood als gevolg. Medici krijgen het niet voor elkaar om 
hieraan een halt toe te roepen.  

Alle mensen op deze pagina hebben te maken gekregen met hartproblemen. Velen van hen 
zijn daardoor overleden. Lotte van der Zee, een jonge meid, kreeg een hartstilstand en 
overleed.  Ook wielrenner Robbert de Greef overleed aan de gevolgen van een hartstilstand. 
De Portugese winnaar van het songfestival Salvador Sobral kreeg een nieuw hart en Bill 
Clinton is al meerdere malen geopereerd aan zijn hart. Christian Eriksen kreeg 
tijdens het EK voetbal een hartstilstand. Gelukkig werd er adequate gehandeld.  

 

Gezichtsdiagnose 
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De geneeskunde van China, Japan en landen in het Verre Oosten behoort tot de oudste van 
de wereld. Deze geneeskunst kan ons veel leren dat ook tegenwoordig praktisch bruikbaar 
is. In de westerse geneeskunst wordt een ziekte gediagnosticeerd door observatie van 
symptomen. De ervaren diagnosticus kan daartegen de ontwikkeling van een ziekte al 
waarnemen voordat zich specifieke symptomen zoals pijn vertonen. Het voornaamste 
gereedschap van de oosterse diagnose is de fysiognomie, de kunst om iemand te beoordelen 
op grond van zijn gelaattrekken of de kenmerken van zijn lichaam in het algemeen. 

 

Uw gezicht liegt niet 

De Japanner Michio Kushi heeft het boek “Uw gezicht liegt niet”geschreven, met een 
inleiding op de Oosterse diagnostiek. Hij is auteur van heel veel boeken over gezond eten, 
drinken en leven.  
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Hoog risico op hartfalen diagnosticeren met gezichtsdiagnose  

De conditie van het hart is aan de buitenkant dikwijls te zien. De neus in ons gezicht laat 
meestal zien of er een hartzwakte is. De vorm van de neus is hierbij leidend, zoals de 
aanwezigheid van een groef, rimpel op de neus en/of een gezwollen neus. Ook een 
bijvoorbeeld blauw/paarse verkleuring van de neus is, meestal in combinatie met een rimpel 
en zwelling van de neus een extra indicatie dat er een hoog risico is op hartproblemen. 

In alle voorbeelden van de mensen op de voorpagina was vooraf te zien dat er een hoger of 
zeer hoog risico op hartproblemen aanwezig was. 

Lotte van der Zee 

 

Mijn werkwijze is dat bij hartproblemen er gekeken wordt naar recente foto’s. Als  voorbeeld 
kijken we naar foto’s van Lotte van der Zee. Op de onderkant van de neus zit een rimpel, de 
neus zelf is opgezwollen en je ziet feitelijk een deuk op de neus. Aan beiden zijden van de 
neus is dan de verdikking te zien en het vormt zoals in andere voorbeelden een figuur. Op de 
foto van Lotte met haar ouders (op de eerste pagina)-wat later in de tijd- zie je pas goed hoe 
acuut haar situatie was.  

Bij alle mensen op de pagina’s is te zien dat er reden was om een cardioloog te consulteren.  
Sommigen, zoals Jeroen van Inkel, waren er nog net op tijd bij en hij heeft een hartoperatie 
ondergaan. Bij jongeren zoals Lotte van der Zee, Robbert de Greef, Sylvia Nooij zijn 
hartproblemen dikwijls fataal. Jonge sporters lopen extra risico op hartproblemen, gezien de 
grote inspanning. Bij jonge mensen kan een hoog risico op hartproblemen vaak in een korte 
tijd zichtbaar worden.  
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Overweging 

Het voorkomen van hartproblemen, door op tijd bij een cardioloog onder controle en/of  
behandeling  te komen, is belangrijk bij een hoog risico voor hartproblemen.  Het is vooral 
triest om te zien dat vooral jonge mensen als Lotte van der Zee en andere jonge mensen 
komen te overlijden door hartproblemen terwijl vooraf zichtbaar dat spoedig ingrijpen van 
groot belang is. Hartproblemen in het algemeen staat hoog op lijst van dodelijke 
aandoeningen, omdat problemen met het hart direct erg gevaarlijk zijn. Er is veel aandacht 
voor het hart en de nadruk versterkt vooral als er een hartaanval ontstaan is. Het is uiteraard 
beter om vooraf in te grijpen, dat lukt heel soms als er al acute klachten zijn. Verandering 
van eetgewoonten en leefstijl is vrijwel altijd zinnig. Maar best vaak worden wij verrast door 
hartproblemen, waarbij vooraf voor medici en leken weinig tot geen zicht was op de 
gebeurtenis.  De eeuwenoude oosterse gezichtsdiagnose zou een goede diagnostische 
techniek zijn als aanvulling op de westerse geneeskunst. Mensen met een van buitenaf 
zichtbare afwijking kunnen het beste een afspraak maken met hun huisarts om verder 
onderzoek te doen bij een cardioloog. Dat is een hele belangrijke stap om hartproblemen 
mede te voorkomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


