
SOS dagen 2021 
Volg je hart, want dat klopt!

Aukje van der Spank

Phylicia Isselt
1

Het vrouwenhart





CBS cijfers 2019

In 2019 overleden 151 885 inwoners van Nederland, bijna 1 500 
minder dan in 2018. De meeste mensen stierven aan kanker of 
hart- en vaatziekten; 45 duizend (29,6 procent) aan kanker en 
ruim 37 duizend (24,6 procent) aan hart- en vaatziekten. 
Meer dan drie kwart (78,3 procent) van de overledenen was 70 jaar of 
ouder. Er stierven relatief net iets meer vrouwen (51 
procent) dan mannen (49 procent). Dit blijkt uit de voorlopige 
cijfers over doodsoorzaken in 2019 die het CBS vandaag publiceert.
Longkanker blijft het meest voorkomende type kanker; bijna 22 
procent (meer dan 10 duizend) van alle mensen die overleden 
aan kanker stierf aan longkanker. Daarnaast was van bijna 3,7 
duizend mensen kanker van lymfatisch of bloedvormend weefsel 
de doodsoorzaak en ruim 3,5 duizend mensen stierven aan 
dikkedarmkanker.

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/27/54-procent-sterfgevallen-in-2019-door-kanker-of-hart-en-vaatziekten/kanker
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/27/54-procent-sterfgevallen-in-2019-door-kanker-of-hart-en-vaatziekten/doodsoorzaak
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https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.digitaalburg.com%2Frn02%2Fonderzoek%2F54-procent-sterfgevallen-in-2019-door-kanker-of-hart-en-vaatziekten%2F&psig=AOvVaw1z8dJPxRK_w_OBIUM9lKWR&ust=1603712447934000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiXisjUz-wCFQAAAAAdAAAAABAW


In Nederland zijn er zo'n 1,55 miljoen mensen 
met een chronische hart- of vaatziekte.

Elke dag:
• sterven 103 mensen aan een hart- of 

vaatziekte
• Sterven meer vrouwen dan mannen aan 

een hart- of vaatziekte (50 mannen, 53 
vrouwen) 

• Sterven 24 mensen jonger dan 75 jaar aan 
een hart- of vaatziekte

• worden zo'n 700 mensen in het ziekenhuis 
opgenomen vanwege een hart- of vaatziekte

Cijfers hart- en vaatziekten





Wat is een vrouwenhart?

Een aandoening van het hart die bij vrouwen een of meerdere van 
de volgende kenmerken heeft: 

- Andere klachten geeft dan bij mannen
- Minder vaak de hartklacht herkend wordt door artsen en/of 

door de vrouw zelf
- Andere testresultaten geeft dan bij mannen
- Vaker voorkomen dan bij mannen

Verschillende definities/termen:
- POB met normale coronairen
- Coronary microvascular dysfunction (CMD / MVD)
- Cardiac syndrome X
- Coronairspasme





• Microvasculair coronairlijden (MVD)

• Spontaneous coronary artery dissection
(SCAD)

• TakoTsubo syndroom – ‘broken heart
syndrome’
• Extreme emotionele stress wat leidt tot 

passagère hartfalen met specifieke regionale 
wandbewegingsstoornissen

Voorbeelden ziektebeelden 

vrouwen > mannen



Voorbeeld SCAD RCA

Mw 36jr, STEMI onderwand
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• Vrouwen hebben bij een hartinfarct vaker signalen die minder 
duidelijk zijn dan mannen

• Na problemen in de zwangerschap (hoge bloeddruk en diabetes) loop 
je een hoger risico op latere hartklachten

• Slagaderverkalking ontwikkelt zich bij vrouwen vaak anders dan bij 
mannen

• Vrouwen hebben vaker problemen in de allerkleinste bloedvaatjes in 
het hart

• Vrouwelijke hormonen lijken hen tot de overgang te beschermen

Feiten vrouwen en hartklachten



Effecten estradiol



Effecten estradiol



Menopauze; 

afname oestrogeen

- Minder goed verwijden van de vaatwand
- Spasmen in de vaatjes
- Vernauwingen in kransslagaders
- Microvasculaire dysfunctie



Micro- en macrovasculair

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.nvhvv.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2FPresentatie-J.-Schroeder-Cardiovasculaire-problematiek-bij-vrouwen-in-de-menopauze-NVHVV-maart-2020.pdf&psig=AOvVaw3rcZbduDogyGZm7Ypql6oC&ust=1603713156972000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNitmZrXz-wCFQAAAAAdAAAAABAh


Type atherosclerose

A: negatieve remodeling: klassiek patroon van obstructief coronairsclerose
(stenose)

B: ‘outward’ remodeling: diffuse, niet obstructieve coronairsclerose



New view of heart disease in women Harvard Women’s Health Watch 2007

Coronaire hartziekte en coronaire microvasculaire dysfunctie vergeleken

Coronaire hartziekte Coronaire microvasculaire 

dysfunctie

Veel 

voorkomende 

symptomen

Hevige pijn op de borst vaak 

uitstralend naar de linker arm, koud 

zweten, misselijkheid

Diffuse pijn, uitputting, 

depressie, kortademigheid

Pathologie Geïsoleerde plaque laesies in het 

lumen van het vat

Vernauwde vaten

Diagnostische 

procedures

Stresstest, coronaire angiografie Stresstest, functionele 

vasculaire beeldvorming

Behandeling Angioplastiek, bypass-operatie, 

statines

Antihypertensiva, anti-

inflammatoire middelen,  

statines

Verschillen coronairlijden en 

macro en microvasculair



Effect menopauze op risico 

HVZ

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.eurekaselect.com/node/165863&psig=AOvVaw1koNxS-cW9COh0H0MQlaCs&ust=1603628626589000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJipiqeczewCFQAAAAAdAAAAABAy


Effect menopauze op lipiden





Voorbeeldcasus; andere 

presentatie bij vrouwen

Vrouw 55 jr

Niet lekker, moe, misselijk, vage pijn bovenbuik
Spreekuur huisarts; maagklachten wv medicatie

Avond: HAP → SEH

Opname ziekenhuis: toch hartinfarct



Herkenning van hartklachten 

bij vrouwen

Vrouw 35 jaar

Forse last van borst en schouderes. Is bij HA geweest; 
hyperventilatie?

‘s Avonds toename klachten. Houdt enkele uren aan. 112 
gebeld. Ambulance: hyperventilatie. 

Na 2 dg kortademig, kan weinig doen. Komt naar 
ziekenhuis. Blijkt groot doorgemaakt hartinfarct te hebben 
doorgemaakt, nu klachten van hartfalen. 

→ Herkenning is er soms niet bij zowel pte als 
zorgverleners



Klachtenpatroon vrouwen

Typische druk op de borst bij hartinfarct:
- 69% van de mannen
- 58% van de vrouwen

Bij vrouwen vaker:
- Pijn bovenbuik, kaak, nek, rug, tussen 

schouderbladen
- Kortademig
- Extreem moe
- Onrustig gevoel, angst, snelle ademhaling
- Misselijkheid, braken



Klachtenpatroon AP/ACS 

vrouwen

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii8-n6-djdAhVHEVAKHTpRDX8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.gezondheidsnet.nl/hart-en-vaatziekten/symptomen-van-een-hartinfarct-bij-vrouwen&psig=AOvVaw0NoKfZxVfSY42OHs_tfIw8&ust=1538061023793585




Leeftijd
Roken
Familiaire belasting
Overgewicht
Hypertensie
Hoog cholesterol
DM

Risicofactoren voor HVZ



• Oestrogeendaling in de menopauze of 
vervroegde menopauze (< 46 jaar)

• Hypertensie na 
zwangerschapshypertensie, pre-
eclampsie, HELLP syndroom

• DM na zwangerschapsdiabetes

Extra risicofactoren bij 

vrouwen



Diagnostiek 

Aanvullende andere / nieuwe diagnosetechnieken 
nodig; 

• CT kalk score: grote negatieve voorspellende 
waarde

•
• SPECT (radioactief) om ischemie aan te tonen 

• PET of MRI perfusie om microvasculaire
pathologie aan te tonen 

• Endopat: endotheeldysfunctie



Mogelijkheden diagnostiek 



Behandeling 

Doel: afname pijnklachten + behandeling risicofactoren

Oestrogeen suppletie?
Preclinical and clinical studies support the cardioprotective 
value of timely (that is, within 5 to 10 years of menopause) 
application of MHT. This rule appears to hold regardless of 
the severity of menopausal symptoms. The risk of VTE is 
related to age and is not a contraindication in properly 
screened, early menopausal women.

Calciumantagonisten

Nitraten



Take to work message

• Vrouwen ≠ mannen

• Hoge incidentie HVZ bij vrouwen

– Hoge incidentie RF ook tgv menopause

– Preventie: leefstijl!

• Ander klachtenpatroon (!)

– Extra RF: obstetrische anamnese

• Andere diagnostiek; 

– Niet invasieve beeldvorming

– Soms invasief; endocath

• Andere behandeling; met name medicamenteus



Vrouwenspreekuur poli 

cardiologie FZ 



Bedankt voor uw aandacht! 

Zijn er nog vragen? 


