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u Vrouwen hebben bij een hartinfarct vaker 
signalen die minder duidelijk zijn dan mannen. 

u De standaard methode om hart- en vaatziekten op 
te sporen, is gericht op mannen. 

u De medische wetenschap is er altijd van 
uitgegaan dat wat voor mannen geldt, ook op 
vrouwen van toepassing is. 

u Per dag overlijden ± 55 vrouwen.



Wat komt er aan bod?

uVerschil klachten man en vrouw
uOntwikkeling vrouw of man 

uECG è beoordeling
uCasus 1-2-3 plus ECG



Verschil klachten man en vrouw

u pijn in de bovenbuik, kaak, nek, rug, onderarm/pols

u kortademigheid

u extreme moeheid

u duizeligheid

u onrustig gevoel, angst, snelle ademhaling

u misselijkheid, braken

u na problemen in de zwangerschap (hoge bloeddruk en 
diabetes) è een hoger risico op latere hartklachten

u slagaderverkalking ontwikkelt zich bij vrouwen vaak anders 
dan bij mannen



Ontwikkeling man of vrouw

uKaryogram 
uSRY
uhormonen







karyogram



SRY- gen 
(afk èSex-determining region of Y) 

u De oöcyt kan bevrucht worden door een 
spermacel met een X of een Y chromosoom

u Geslachtsbepalend gen op het Y chromosoom

u Activeert vanaf de zesde week na de bevruchting 
de vorming van de testes in de foetus

u Zonder SRY-gen ontwikkelt een embryo zich tot 
een meisje







u Het oestrogeen heeft invloed op alle weefsels en organen van het lichaam 
èmedebepalend voor lengte, gewicht, spijsvertering, hartslagfrequentie en 
bloedsomloop.

u zelfs op het concentratievermogen en emotionele reacties



Ontwikkeling hart



Beoordeling ECG





sinusritme

u Freq. = 60-100/min.

u P toppenà normaal van vorm. 

Pos in afl. II. 

u QRS complexà waarde 0,07 - 0,10 s.

u Geleidingà iedere P top wordt gevolgd door QRS 
complex, PQ tijd 0,12 – 0,20 s.

u Ritmeà regulair.











Casus 1
u Vrouw 46 jaar

u Bekent met COPD

u Na kennismakingsdagen (brugklassen) è
vervelend/misselijk gevoel in de maag

u Denkt zelf è iets verkeerd gegeten of griep

u na 2 weken aanhoudende “griep” en hevige 
benauwdheidsklachten contact met huisarts

u Röntgen foto è vergroot hart

u ECG è voorwandinfarct





Casus 2
u Vrouw 54 jaar
u Bekend met reuma
u Roken- BMI 30
u Gescheiden, recent moeder overleden
u Voelt zich moe- futloos-neerslachtig 
u Huisarts neemt haar klachten serieus, na onderzoek geen 

bijzonderheden èantidepressiva
u Stopt met roken en is zelfs afgevallen
u Pijnklachten op de borstè ECG wederom gb
u Syndroom van Tietze è pijnstilling
u Na 3 maandenè hevig benauwd-grauw-misselijk 
u ECG è spasme van de kransslagaders



Prinzmetal
u Bij Prinzmetal angina pectoris verkrampen de kransslagaders 

plotseling. Dit veroorzaakt zuurstofgebrek in de achterliggende 
hartspier. Dit voel je als heftige pijn op de borst.

u De aanvallen treden vaak in rust op.
u De pijn bij Prinzmetal angina pectoris begint vaker ‘s nachts.
u De aanvallen duren meestal langer en zijn heviger. 
u Gevaar is het ontstaan van hartritmestoornissen i.v.m. 

zuurstoftekort.
u Typische ECG afwijkingen ST-elevaties (V2-V3-V4) i.p.v. depressies 

zoals normale vorm van angina pectoris.
u Vrijwel nooit stijging cardiac markers





Casus 3

u Vrouw 62 jaar
u Neusbloedingè stopt pas na 4 uur 
u Huisarts RR 170/102 mm Hg
u Calcium antagonist 

(bloedvat wijder en frequentie lager)
u Volgende dag RR laag, huisarts stopt na 2 dagen 

medicijn
u 2 weken later è na het eten misselijk en braken, 

gaat even op bed liggen
u ECGè acuut onderwandinfarct met 

ventrikelfibrilleren 








