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Voorwoord 
Zodra wij te horen kregen dat er een profielwerkstuk gemaakt moest worden, wisten wij beiden 
direct dat wij het schoolvak biologie wilden kiezen. We zijn beiden geïnteresseerd in het menselijk 
lichaam en hopen hier later ook onze baan van te maken. We kwamen op het idee om de motor van 
het menselijk lichaam te onderzoeken. Niet alleen omdat een leven zonder onmogelijk is, maar ook 
vanwege bewondering voor dit kleine orgaan dat het complete lichaam van zuurstof en 
voedingsstoffen kan voorzien. We spreken dan natuurlijk over het hart. Voor ons beiden was dit 
hoofdstuk bij biologie een van de leukste. Bovendien wisten we dat we goede mogelijkheden hadden 
om ons goed in het onderwerp te verdiepen door het contact met cardioloog B.J. van den Berg. We 
gingen een gesprek aan met de cardioloog voordat wij onze keuze definitief wilden maken. Wij 
kregen toen te horen dat hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer één in Nederland is. Dit gaf ons 
de inspiratie om hier het profielwerkstuk over te schrijven. 
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Inleiding 
Het onderwerp van het profielwerkstuk is hart- en vaatziekten. Hart- en vaatziekten zijn de meest 
voorkomende doodsoorzaken in Nederland. Er zijn heel veel verschillende soorten hart- en 
vaatziekten en ook de behandelingen hiervoor zijn erg uiteenlopend. Wij vinden het daarom 
interessant om meer te weten te komen over de werking van een gezond hart, welke afwijkingen er 
kunnen optreden, wat de behandelmethodes zijn en hoe deze in hun werking gaan. Bovendien 
hebben wij de fantastische mogelijkheid gekregen om mee te lopen met een cardioloog in het 
IJsselland Ziekenhuis. Wij vroegen ons nu af hoe het leven met hart- en vaatziekten er uitziet. 
Zodoende is de hoofdvraag: hoe ziet het leven met hart- en vaatziekten eruit, bekeken vanuit de 
patiënt en de cardioloog, en welke aspecten komen hierbij kijken? 
Om te kunnen begrijpen wat een ongezond hart is, is het eerst nodig om te onderzoeken wat een 
gezond hart is en hoe deze werkt. Dit zal uitgebreid besproken worden in deelvraag één. Als we 
vervolgens gaan kijken naar patiënten met hart- en vaatziekten is het eerste waar men tegenaan 
loopt het stellen van diagnoses met behulp van de bekende symptomen. Als uit de diagnoses is 
gebleken om welke hart- en vaatziekte het gaat, is het natuurlijk noodzakelijk om te weten waar de 
oorzaak van deze hart- en vaatziekte ligt. Deze vraagstellingen worden besproken in deelvragen twee 
en drie. Om een stap verder te gaan moeten we natuurlijk eerst weten hoe een cardioloog omgaat 
met hartpatiënten nadat hij achter hun ziektebeeld is gekomen. Om hier een goed overzicht van te 
krijgen zullen wij een dag meelopen met een cardioloog (deelvraag vier). Hierbij kunnen we 
overigens inzicht krijgen over bepaalde behandelmethodes. Er zijn ontzettend veel 
behandelmethodes van hart- en vaatziekten die we zullen bespreken in deelvraag vijf. De volgende 
deelvraag, deelvraag zes, gaat over het leven van iemand na behandeling van hart- en vaatziekten. 
We bespreken waar deze personen rekening mee moeten houden in het dagelijks leven. Na zoveel te 
weten gekomen te zijn over hart- en vaatziekten is het tijd om ook onze eigen harten te testen. Is ons 
hart gezond of zijn er afwijkingen aanwezig? Dit zal in deelvraag zeven onderzocht worden. Als 
afsluiter zullen wij in deelvraag acht bespreken welke verschillende risicofactoren er van hart- en 
vaatziekten zijn en of er in een bepaalde cultuur de kans op hart- en vaatziekten groter is dan in een 
andere cultuur. In deze deelvraag kunt u dus te weten komen of u groot risico loopt voor hart- en 
vaatziekten. 
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1. Wat is een gezond hart?

Het hart is een holle spier die het gehele menselijk lichaam van voedingsstoffen en zuurstof voorziet. 
Je kunt het hart beschouwen als een pomp die in een vast ritme voortdurend bloed door het lichaam 
heen pompt. Het bloed stroomt rond om voedingsstoffen en zuurstof naar de cellen in het lichaam te 
vervoeren en op zijn weg terug afvalstoffen mee te nemen. Als de pomp niet meer goed werkt, krijgt 
het gehele lichaam te weinig zuurstof en hopen de afvalstoffen op. Het hele lichaam zou hieronder 
lijden. Een goed functionerend hart is dus van levensbelang, maar hoe werkt een gezond hart 
precies? 

De bouw van het hart 
Figuur 1 geeft een realistisch beeld van een menselijk hart weer, waarin 
de vorm van het hart goed te zien is. 
Ten eerste is een hart opgebouwd uit een linker en een rechter harthelft 
die worden gescheiden door het septum, een tussenschot van 
spierweefsel. Men noemt de rechter harthelft de harthelft die, vanuit 
eigen opzicht, rechts ligt. Elke harthelft is verdeeld in, van boven naar 
onder genoemd, een boezem en een kamer die van elkaar gescheiden 
kunnen worden door kleppen. Er bevinden zich dus vier holtes in het 
hart: de linkerboezem, de rechterboezem, de linkerkamer en de 
rechterkamer. Een boezem wordt ook wel een atrium genoemd en een 
kamer een ventrikel. Om het hart heen bevindt zich een stevig vlies: het 
hartzakje ofwel het pericard. Het hartzakje bestaat uit twee lagen en 
heeft als functies het hart op zijn plek houden en het beschermen tegen infecties. Eén laag is 
vergroeid met de hartspier. Tussen deze en de buitenste laag bevindt zich vocht dat ervoor zorgt dat 
de twee lagen langs elkaar kunnen glijden. Het hartzakje heeft geen invloed op de werking van het 
hart. In figuur 2 is het hartzakje normaal en vergroot weergeven. In het ingezoomde vak is de zwarte 
lijn de binnenste laag en de witte lijn de buitenste laag. De ruimte hiertussen is gevuld met vocht. 

De grootte van het hart is te vergelijken met een gebalde vuist. Het hart is een spier en bestaat dus 
voornamelijk uit spierweefsel. Het type 
spierweefsel dat zich in het hart bevindt, noemt 
men het hartspierweefsel. Dit is te herkennen aan 
een vertakt netwerk dat bestaat uit 
dwarsgestreepte spiervezels met in elke spiervezel 
slechts één celkern (figuur 3). Het 
dwarsgestreepte spierweefsel dat in skeletspieren 
voorkomt, is meer samengesmolten en heeft 
meerdere celkernen per spiervezel (figuur 4). 
Bovendien is dwarsgestreept spierweefsel aan te 
sturen en is het hartspierweefsel dat natuurlijk 
niet.  

Figuur 1 Figuur 1 

Figuur 2 
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De spierwand van de linkerkamer is dikker en dus gespierder dan de spierwand van de rechterkamer. 
Dit is te beredeneren door het feit dat de bloedbaan die het bloed vanuit de linkerkamer aflegt, veel 
groter is dan de bloedbaan die het bloed vanuit de rechterkamer aflegt. De linkerkamer moet 
zodanig krachtig samentrekken dat het bloed vanuit het hart naar de tenen toe kan stromen. Het 
bloed dat vanuit de rechterkamer stroomt moet slechts naar de longen kunnen stromen. De 
linkerkamer moet dus krachtiger samentrekken om het bloed verder door het lichaam te vervoeren, 
waardoor de linkerkamer van het hart over het algemeen gespierder is en de spierwand van de 
linkerkamer dus dikker is. 

Figuur 5 

Gekeken naar bovenstaand figuur (figuur 5), is te zien dat er meerdere (slag)aders met het hart zijn 
verbonden. Gekeken naar de linker harthelft (op de illustratie rechts), is te zien dat de longaders 
verbonden zijn met de linkerboezem van het hart. Een ader is een bloedvat waarin het bloed naar 
het hart toestroomt. Voor aderen geldt dat ze meestal vernoemd zijn naar het orgaan waar het bloed 
in de ader vandaan stroomt. De longaders vervoeren bloed vanaf de longen. Dit bloed stroomt via de 
linkerboezem naar de linkerkamer. Vervolgens stroomt het bloed de aorta in. De aorta is verbonden 
met de linkerkamer van het hart. Het is een grote lichaamsslagader die in het lichaam vertakt in 
kleinere slagaders. Een slagader is een bloedvat waarin het bloed van het hart wegstroomt. De 
slagader is normaal gesproken vernoemd naar het orgaan waar het bloed in de slagader naartoe 
stroomt. De aorta heeft bijvoorbeeld als vertakking de beenslagader, een slagader die bloed van het 

Figuur 3 Figuur 4 
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hart naar de benen vervoert. Door het samentrekken van de linkerkamer wordt er dus bloed vanaf 
het hart naar het gehele lichaam gepompt via de aorta en vertakkingen. 
In het figuur is te zien dat de rechterboezem verbonden is met de twee holle aders. Holle aders is 
een verzamelnaam voor grote aders die met de rechterboezem verbonden zijn. De bovenste holle 
ader, ofwel de vena cava superior, voert bloed aan vanuit het bovenlijf. De onderste holle ader, de 
vena cava inferior, voert bloed aan vanuit het onderlijf. De holle aders voeren dus bloed vanuit het 
lichaam aan dat in de rechterboezem terecht komt en vervolgens de rechterkamer instroomt. De 
rechterkamer is verbonden met de longslagader. Bloed stroomt vanuit de rechterkamer, de 
longslagaders in. Dit bloed stroomt via de 
longslagaders richting de longen en stroomt 
via de longaders weer de linkerboezem van 
het hart in. 

In zowel de linker als de rechter harthelft 
bevinden zich kleppen tussen de boezem en 
de kamer, namelijk de hartkleppen. 
Hartkleppen kunnen de doorgang tussen de 
boezems en de kamers afsluiten. De 
medische naam voor hartkleppen is 
atrioventriculaire kleppen. De hartklep 
tussen de linkerboezem en de linkerkamer 
heet de mitralisklep. Deze klep bestaat uit 
twee klepdelen en heet daarom ook wel de 
tweeslippige hartklep. De hartklep tussen de 

rechterboezem en de rechterkamer noemt 
men de tricuspidalisklep. Deze bestaat uit 
drie klepdelen en wordt daarom ook wel de drieslippige 
hartklep genoemd. Ook bevinden er zich kleppen tussen de 
kamers en de slagaders, genaamd slagaderkleppen. 
Slagaderkleppen kunnen de doorgang tussen de hartkamers 
en de slagaders afsluiten. De slagaderklep tussen de 
linkerkamer en de aorta heet de aortaklep. De slagaderklep 
tussen de rechterkamer en de longslagader is de 
pulmonalisklep. Zowel de hartkleppen als de slagaderkleppen 
(figuur 6) hebben als functie het weerhouden van de 
terugstroming van bloed. 

Zowel de hartkleppen als de slagaderkleppen bestaan uit 
bindweefselplooien die met peesachtige draden, de chordae, 
aan de hartspier zijn bevestigd. In de hartspierwand 
bevinden zich aan de chordae de papillairspiertjes, spiertjes 
die verhinderen dat de kleppen de verkeerde kant opbuigen 
(figuur 7). De kleppen in het hart kunnen slechts richting één 
kant openen. 

Het hart zelf is natuurlijk ook een spier. Hierom heeft het dus zelf ook zuurstof en voedingsstoffen 
nodig en moet het zijn afvalstoffen kwijt. Ondanks dat er continu zuurstofrijk bloed door het hart 
stroomt, onttrekt het hart hier geen of nauwelijks zuurstof aan. De eerste vertakking van de aorta is 
dan ook de kransslagader, die zuurstofrijk bloed naar het hart laat stromen. De linker kransslagader, 
de Linker Coronair Arterie, voedt vooral de linker harthelft. De rechter kransslagader, de Rechter 
Coronair Arterie, voedt vooral de onderzijde van de linker harthelft en de rechter harthelft. De linker 

Figuur 6

Figuur 7 
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kransslagader splitst echter al snel in de Left Anterior Descending en de Circumflex. In feite bestaan 
er dus drie hoofdkransslagaders (figuur 8). De kransaders voeren vervolgens het zuurstofarme bloed 
met afvalstoffen naar de rechterboezem. 

Figuur 8

De hartcyclus 
Wanneer men luistert naar de eigen hartslag of naar die van een ander, dan zal men opmerken dat 
er twee ‘bonken’ vlak achter elkaar te horen zijn en er vervolgens een korte rust is. Het sluiten van de 
hartkleppen, dat is de eerste ‘bonk’ die te horen is. De tweede is het sluiten van de slagaderkleppen 
waarna er inderdaad een korte pauze optreedt. Het vullen van de kamers, het leegpersen van de 
kamers en de korte pauze vormen de drie fasen waaruit een hartslag bestaat. Dit herhaalt zich 
voortdurend en vormt de hartcyclus. 

De hartcyclus begint in de rustfase. Zowel de kamers als de boezems zijn ontspannen, wat men de 
diastole noemt. Het bloed dat via de aders wordt aangevoerd stroomt via de boezems, langs de 
hartkleppen, de kamers in. Het spierweefsel in de boezems trekt vervolgens samen, de 
boezemsystole vindt plaats. Doordat de boezems samenknijpen, persen ze het bloed naar de kamers. 
Vervolgens begint de kamersystole, de spieren in de kamers trekken samen. Doordat de kamers 
samentrekken, komt er druk op het bloed te staan. Deze druk zorgt ervoor dat de hartkleppen 
sluiten. De gesloten hartkleppen zorgen ervoor dat het bloed niet meer terug naar de boezems kan 
stromen. De druk in de kamers is op dat moment zo groot dat het de slagaderkleppen juist doet 
openen waardoor het bloed uit de kamers de slagaders in wordt gepompt. Zodra de kamers weer 
ontspannen zijn daalt de druk, waardoor de slagaderkleppen weer kunnen sluiten en zij het 
terugstromen van het bloed vanuit de slagaders doen voorkomen. De hartkleppen openen weer door 
de daling van de druk en zowel kamers als boezems zijn ontspannen. De hartcyclus kan weer 
opnieuw plaatsvinden. 

Al deze activiteit in het hart, alle samentrekkingen, die moeten natuurlijk op een bepaalde manier 
worden aangestuurd. In de wand van de rechterboezem van het hart vindt men gespecialiseerde 
spiercellen. Dit groepje cellen noemt men de boezemknoop ofwel de sinusknoop. De sinusknoop 
zendt elektrische signalen uit. Spiervezels die dit elektrische stroompje ontvangen, trekken samen. 
Een samentrekking van spiervezels levert ook weer een elektrisch signaal op, waardoor meer 
spiervezels hier omheen ook samentrekken. De sinusknoop is dus in staat een soort domino-effect te 
creëren waarin elektrische signalen telkens door worden gegeven aan omringende cellen. Het 
elektrische signaal veroorzaakt dus als eerste een soort domino-effect op de omliggende spiercellen 
in de rechterboezem. Aangezien dit elektrische signaal zich in een mum van tijd verspreidt, doet het 
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de gehele rechterboezem in één keer samenknijpen. De elektrische signalen worden ook in de 
linkerboezem verspreid. Het elektrische signaal verspreidt zich zo snel, dat beide boezems vrijwel 
tegelijk samentrekken. 
Dit roept misschien de vraag op waarom de kamers niet tegelijk met de boezems samentrekken. 
Daarvoor ligt het antwoord bij de atrioventriculaire knoop ofwel de AV-knoop. Dit is weefsel dat zich 
in het tussenschot op de grens tussen boezem en kamer bevindt. Een groot deel van dit weefsel 
geleidt elektrische signalen niet, waardoor het elektrische stroompje afkomstig van de boezems in de 
AV-knoop wordt vertraagd. De elektrische signalen bereiken dus later de kamers. Dit is te herkennen 
aan het feit dat de kamers later samentrekken dan de boezems. De AV-knoop creëert op deze 
manier tijd om bloed de kamers in te laten stromen tijdens de samentrekking van de boezems. Vanaf 
de AV-knoop tot aan de hartpunt lopen geleidingscellen: cellen die in staat zijn elektrische signalen 
door te geven. Men noemt deze geleidingscellen de bundel van His, ofwel de fasciculus 
atrioventricularis. Het elektrische stroompje wordt dus voorbij de AV-knoop verder geleidt door de 
bundel van His. 
Verspreid over de wanden van de kamers bevinden zich Purkinjevezels. Purkinjevezels zijn ook 
gespecialiseerde hartspiercellen die elektrische signalen kunnen geleiden. De Purkinjevezels geleiden 
de elektrische signalen door de wand van de kamers, waardoor samentrekking van beide kamers 
volgt. Ook nu geldt dat de elektrische signalen de kamers vrijwel tegelijk doen samentrekken. De 
kamers trekken vanaf de hartpunt samen waardoor het bloed naar boven wordt gepompt. Vandaar 
ook dat de slagaders verbonden zijn met de bovenkant van de kamers. De kamers trekken kort na de 
samentrekking van de boezems samen en het bloed wordt de slagaders ingepompt.  De sinusknoop 
zendt in een vast ritme deze elektrische signalen uit, maar via het zenuwstelsel en de zenuwen die op 
de sinusknoop zijn aangesloten, kan dit ritme verhoogd of verlaagd worden. Ook hormonen hebben 
invloed op het ritme van de sinusknoop. De sinusknoop, de AV-knoop, de bundel van His en de 
Purkinjevezels zijn dus verantwoordelijk voor de samentrekkingen van het hart (figuur 9).  

Figuur 9 
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Tijdens inspanning verbruiken spieren meer zuurstof en produceren ze meer afvalstoffen. Per 
tijdseenheid moet er dus meer zuurstofrijk bloed aangevoerd worden en moeten er meer 
afvalstoffen afgevoerd worden. De hartcyclus moet sneller plaatsvinden om de spieren voldoende 
zuurstof te leveren en de afvalstoffen niet te laten ophopen: het hart gaat sneller kloppen. Naast het 
feit dat de hartslagfrequentie stijgt, verandert ook de verdeling van het bloed in het lichaam. Tijdens 
het hardlopen hebben beenspieren extra zuurstof nodig, terwijl bijvoorbeeld de darmen dat niet 
nodig hebben. Er moet extra bloed naar de benen aangevoerd worden, maar niet naar de darmen. In 
welke mate het bloed zich in het lichaam verdeelt, verandert dus. Dit gebeurt via kringspiertjes rond 
kleine slagaders. Een kringspier is een rondlopende spier in een slagader. Bij samentrekking van deze 
spier wordt de diameter van de slagader kleiner: de slagader vernauwt. In de slagaders die bloed 
naar organen vervoeren waar relatief minder bloed nodig is, trekken de kringspiertjes samen. De 
slagaders vernauwen waardoor er minder bloed naar deze organen wordt aangevoerd. De 
kringspiertjes in de slagaders die bloed naar organen vervoeren waar relatief juist meer bloed nodig 
is, ontspannen juist. Hierdoor wordt er meer bloed aangevoerd naar de spieren die extra moeten 
inspannen. 

Per hartslag wordt er een bepaalde hoeveelheid bloed rondgepompt, het slagvolume. De 
hoeveelheid bloed die het hart in een minuut rondpompt, ofwel het slagvolume maal het aantal 
hartslagen per minuut, noemt men het hartminuutvolume. Men spreekt van een marge waarbinnen 
een normale hartslag valt, afhankelijk van onder andere leeftijd en geslacht. Een volwassene heeft in 
rust een gemiddelde hartslag van 70-80 slagen per minuut1. Het begrip volwassene slaat op mensen 
met een leeftijd tussen de 18-60 jaar.  

Kortom, het hart bestaat dus uit een linker en een rechter harthelft. De linker harthelft bestaat uit de 
linkerboezem, de mitralisklep, de linkerkamer en de aortaklep. De longader voert bloed aan terwijl 
de aorta bloed afvoert. De rechter harthelft bestaat uit de rechterboezem, de tricuspidalisklep, de 
rechterkamer en de pulmonalisklep. De onderste en bovenste holle ader voeren bloed aan en de 
longslagader voert bloed af (figuur 10). 

Figuur 10 

1 (Bouwman, et al., 2014) 
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De samentrekking van het hart vindt in het kort gezegd als volgt plaats: 

 Bloed stroomt via de slagaders de boezems en vervolgens de kamers van het hart binnen.

 De Sinusknoop zendt in een vast ritme elektrische signalen af.

 De elektrische signalen verspreiden zich over de wanden van de boezems. De boezems
trekken hierdoor samen.

 De AV-knoop vertraagt kort het elektrische stroompje zodat er tijd is het bloed naar de
kamers te laten stromen.

 Het elektrische stroompje wordt vervolgens via de bundel van His en de Purkinjevezels over
de wanden van de kamers verspreidt. De kamers trekken samen.

 De druk die de kamers op het bloed uitoefenen doet de hartkleppen sluiten en de
slagaderkleppen openen.

 Het bloed wordt door de samentrekking van de kamers de slagaders in gepompt.

 Zodra de kamers weer ontspannen sluiten de slagaderkleppen en openen de hartkleppen
weer.

 Bloed kan de kamers weer instromen en de hartcyclus herhaalt zich.

De bloedsomloop 
Zuurstofrijk bloed stroomt vanuit het hart door het lichaam en voorziet hierbij al onze organen en 
weefsels van zuurstof. Op de terugweg neemt het bloed afvalstoffen mee. Het bloed stroomt via het 
hart weer naar de longen, zorgt ervoor dat koolstofdioxide wordt uitgeademd en kan vervolgens 
opnieuw zuurstof opnemen en vervoeren. Deze continue cirkel van processen, in stand gehouden 
door het hart, houdt de mens in leven en wordt de bloedsomloop genoemd. 

De lucht die wordt ingeademd komt via de mond- 
en neusholte in de luchtpijp en vervolgens in de 
longen terecht. Er zijn twee longen die beide 
bestaan uit vertakkingen, genaamd bronchiën. 
Deze splitsen zich nog verder op en aan het einde 
van vele vertakkingen bevinden zich de 
longblaasjes (figuur 11). Dit is de plek waar de 
gaswisseling van zuurstof en koolstofdioxide kan 
plaatsvinden. De longblaasjes zijn omgeven door 
haarvaten. Een haarvat, ofwel een capillair, is een 
erg dun bloedvat dat stoffen kan uitwisselen. 
Zuurstof is een gas en gassen hebben van nature 

de neiging om zich over de ruimte die beschikbaar 
is, gelijkmatig te verdelen. Na het inademen is de 
concentratie zuurstof in de longblaasjes veel hoger dan de concentratie zuurstof in de haarvaten. Het 
gas wil zich gelijkmatig verdelen en dus zal zuurstof vanuit de longblaasjes de haarvaten in gaan. Dit 
verplaatsen van een gas van een ruimte met een hoge concentratie naar een ruimte met een lage 
concentratie, wordt diffusie genoemd. Na het inademen is door diffusie de concentratie zuurstof in 
de haarvaten om de longblaasjes gestegen. Een situatie waarin de concentratie zuurstof in de 
longblaasjes gelijk is aan de concentratie zuurstof in de haarvaten, zal nooit plaatsvinden. Bloed 
stroomt namelijk continu en blijft dus continu zuurstof opnemen en koolstofdioxide afstaan. 

In bloedvaten en dus ook in haarvaten bevinden zich onder andere rode bloedcellen. Bepaalde 
moleculen, genaamd hemoglobinemoleculen, bevinden zich in zo’n rode bloedcel. Dit zijn soms wel 
300 miljoen hemoglobinemoleculen in één rode bloedcel. Een hemoglobinemolecuul bestaat uit vier 
eiwitgroepen en iedere eiwitgroep bevat een heemgroep.  Een heemgroep is in staat een binding aan 

Figuur 11 

12



www.examenstick.nl www.havovwo.nl

PWS HART EN VAATZIEKTEN
door Cheyenne van der Avort en Rubens van den Berg
© havovwo.nl

te gaan met een molecuul zuurstof. De hemoglobinemoleculen in onze rode bloedcellen zijn dus 
ieder in staat vier moleculen zuurstof te binden. Per rode bloedcel kunnen er dus honderden 
miljoenen bindingen met zuurstof worden aangegaan. Deze bindingen tussen hemoglobine en 
zuurstof vinden plaats in de haarvaten bij de longblaasjes. De reactie tussen hemoglobine, in 
molecuulformule ook wel Hb genoemd, en zuurstof, ook wel O2 genoemd, is een evenwichtsreactie. 
Een evenwichtsreactie betekent dat de heengaande reactie, de reactie waarbij stoffen worden 
gevormd, even snel verloopt als de teruggaande reactie, de reactie waarbij de gevormde stoffen 
weer terug reageren. De reactie waarbij hemoglobine (Hb) en het zuurstofmolecuul (O2) binden, 
vindt dus even snel plaats als de reactie waarin dit gebonden molecuul (HbO2) weer ontbindt tot 
zuurstof en hemoglobine. De reactie ziet er als volgt uit: Hb + O2   HbO2. De dubbele pijl in het 
midden duidt aan dat het om een evenwichtsreactie gaat. 
Zodra iemand inademt neemt door diffusie de zuurstofconcentratie in de haarvaten om de 
longblaasjes enorm toe. De concentratie van zuurstof in de haarvaten dat nu niet is gebonden aan 
hemoglobine (Hb + O2), is veel groter dan de concentratie zuurstof dat wel is gebonden aan 
hemoglobine (HbO2). De stoffen links van de evenwichtspijl komen dus in vele grotere aantallen voor 
dan de stoffen rechts van de evenwichtspijl. De reactie naar rechts (Hb + O2  HbO2) zal dan met 
een grotere reactiesnelheid gaan plaatsvinden waardoor de concentratie zuurstof dat met 
hemoglobine is gebonden (HbO2) stijgt. Het evenwicht, zoals dat wordt genoemd, is dan tijdelijk naar 
rechts verschoven. Omdat er een continue stroom van bloed en zuurstof is, zal een evenwicht 
waarbij alle concentraties constant zijn, nooit plaatsvinden. Ongeveer 96% van de hemoglobine is 
met zuurstof gebonden zodra het bloed in de haarvaten van de longen vandaan stroomt. Dit wordt 
zuurstofrijk bloed genoemd. 

Verschillende haarvaten komen samen tot een ader. Het zuurstofrijke bloed stroomt via de 
haarvaten en de longaders naar het hart toe. Dit bloed komt om precies te zijn in de linkerboezem 
van het hart terecht en vervolgens in de linkerkamer. De linker harthelft pompt het zuurstofrijke 
bloed via de aorta en vertakkingen naar de weefsels in het lichaam. De cellen in het lichaam 
gebruiken voortdurend zuurstof. Dit heeft tot resultaat dat de zuurstofconcentratie in de weefsels 
ontzettend laag is. Zodra het zuurstofrijke bloed door de haarvaten bij de weefsels stroomt, zal dus 
exact het tegenovergestelde van wat er in de longen plaatsvindt, gebeuren. Het zuurstofrijke bloed 
stroomt via de haarvaten langs de weefsels waar de zuurstofconcentratie ontzettend laag is. De 
evenwichtsreactie naar links zal tijdelijk in het voordeel zijn, waardoor bijna al het hemoglobine de 
zuurstof weer ontbindt. De concentratie zuurstof in de haarvaten is groter dan de concentratie 
zuurstof in de weefsels en dus zal via diffusie zuurstof vrijkomen in de weefsels. Slechts 20% van de 
hemoglobine heeft hierna nog een binding met zuurstof. Het bloed is zuurstofarm geworden. Dit 
zuurstofarme bloed stroomt via aders weer naar de rechterboezem van het hart. De rechter harthelft 
pompt dit zuurstofarme bloed naar de longen. Hier kan het zuurstofarme bloed vervolgens weer 
zuurstofrijk bloed worden. 

Tijdens dit proces vindt er echter ook nog een andere stofwisseling plaats. De stof koolstofdioxide 
ontstaat bij veel processen in het menselijk lichaam als afvalstof. Onze spieren zetten om te 
functioneren glucose en zuurstof om in koolstofdioxide en water. Koolstofdioxide is dus een afvalstof 
die veel in het lichaam voorkomt. Een opstapeling van deze stof kan erg schadelijk worden voor het 
menselijk lichaam. Er kan namelijk iets optreden dat verzuring ofwel ‘acidose’ heet. Dit betekent een 
te hoge zuurgraad in het bloed. Als koolstofdioxide het lichaam niet verlaat, dan reageert het 
namelijk met het water in het lichaam tot koolzuur. Koolzuur is zoals de naam al verklapt een zuur. 
Als koolstofdioxide met water reageert tot het zuur koolzuur, dan wordt het milieu in het lichaam 
zuurder. Een te zuur milieu kan drastische gevolgen hebben. De klachten kunnen van zure 
oprispingen, vermoeidheid en misselijkheid uitlopen tot onder andere een hartinfarct, een beroerte 
of een coma. 
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Ook voor koolstofdioxide geldt dat het een gas is dat zich gelijkmatig wil verdelen over de 
beschikbare ruimte. In onze weefsels wordt koolstofdioxide geproduceerd en dus zal de concentratie 
koolstofdioxide in de weefsels veel hoger zijn dan de concentratie koolstofdioxide in de haarvaten. 
Door middel van diffusie komt koolstofdioxide in de haarvaten terecht. De rode bloedcellen die nodig 
zijn voor het zuurstoftransport zijn ook nodig voor het transport van koolstofdioxide. 95% van het 
koolstofdioxide diffundeert (vermengt) namelijk in rode bloedcellen. De overige 5% lost op in het 
bloedplasma, het vloeibare gedeelte van bloed. Een kwart van het gediffundeerde koolstofdioxide 
bindt zich aan hemoglobine. Het overige gediffundeerde koolstofdioxide reageert met water tot 
koolzuur. Dit valt echter direct uiteen in waterstofcarbonaat en waterstofionen. Het 
waterstofcarbonaat diffundeert zich weer uit de rode bloedcel naar het bloedplasma. De 
waterstofionen binden ook aan hemoglobine. Bloed vervoert het grootste deel van het 
koolstofdioxide uit de weefsels dus in de vorm van waterstofcarbonaat in het bloedplasma. Een 
ander groot deel heeft zich aan de hemoglobine gebonden. Aangekomen in de longen is de 
concentratie koolstofdioxide in de longblaasjes veel kleiner dan de concentratie koolstofdioxide in de 
haarvaten. Via diffusie verlaat koolstofdioxide onze haarvaten. Het koolstofdioxide verlaat 
vervolgens vanuit de longblaasjes, via de longen en de luchtpijp het lichaam. 
Samenvattend: 

De linker harthelft ontvangt dus zuurstofrijk bloed vanuit de longaders en pompt dit via de aorta en 
vertakkingen naar de weefsels in het lichaam. Merendeel van het zuurstof gaat de haarvaten uit via 
diffusie om verbruikt te worden door de weefsels. Het bloed is vervolgens zuurstofarm en stroomt 
via de haarvaten, aders en de holle aders naar de rechterboezem van het hart. Dit circuit van 
zuurstofrijk bloed naar zuurstofarm bloed noemen we ook wel de grote bloedsomloop.  
Het zuurstofarme bloed dat via de rechterkamer en de longslagaders naar de longen stroomt, 
stroomt als zuurstofrijk bloed via de longaders de linkerboezem in. Dit circuit van zuurstofarm naar 
zuurstofrijk bloed is de kleine bloedsomloop. De mens heeft dus twee bloedsomlopen, die samen de 
dubbele bloedsomloop worden genoemd. Bovendien heeft de mens ook een gesloten bloedsomloop. 
Dit betekent dat de rode bloedcellen altijd in een bloedvat zitten.  

95% vermengt zich 
in rode bloedcellen 

5% lost op in het 
bloedplasma 

25% bindt zich aan 
hemoglobine 

75% reageert tot 
koolzuur dat uiteenvalt 
in waterstofcarbonaat 
en waterstofionen 

Het waterstofcarbonaat 
diffundeert naar het 
bloedplasma 

De waterstofionen 
binden aan 
hemoglobine 
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Aan de hand van figuur 12 wordt de bloedsomloop nog even kort op een rijtje gezet. In de figuur 
wordt met rood zuurstofrijk bloed aangegeven en met blauw zuurstofarm bloed. 

 Zuurstofrijk bloed wordt vanuit haarvaten en longaders in de linkerboezem van het hart
aangevoerd.

 De linker harthelft pompt het zuurstofrijke bloed via de aorta en vertakkingen naar de
weefsels in het lichaam.

 Het zuurstofrijke bloed geeft door middel van diffusie zuurstof af en neemt door middel
van diffusie koolstofdioxide op.

 Zuurstofarm bloed stroomt via haarvaten, aders en de holle aders naar de
rechterboezem.

 De rechter harthelft pompt zuurstofarm bloed via de longslagaders naar de longen.

 Dit zuurstofarme bloed neemt in de haarvaten die over de longblaasjes liggen door
diffusie zuurstof op en staat door diffusie koolstofdioxide af.

 Zuurstofrijkbloed stroomt via haarvaten en longaders naar de linkerboezem van hart.

 Dit proces herhaalt zich continu.

Figuur 12 
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2. Hoe zijn hart- en vaatziekten te herkennen?
Symptomen 
Hartfalen is eigenlijk een verzamelnaam voor hart- en vaatziekten waarbij de pompfunctie van het 
hart is verminderd. Men spreekt eigenlijk van twee soorten hartfalen, namelijk hartfalen die zijn 
ontstaan door een verzwakte samentrekking van het hartspierweefsel en hartfalen die zijn ontstaan 
door een verminderde vulling van het hart. Bij beide hartfalen komt het erop neer dat het hart 
onvoldoende bloed rond kan pompen waardoor organen minder zuurstof en voedingsstoffen 
aangevoerd krijgen. Bij een patiënt met hartfalen schiet het hart dus eigenlijk tekort. Men kan 
hierdoor te maken krijgen met heel veel verschillende symptomen. Symptomen verschillen van 
persoon tot persoon en ieder kan dit anders ervaren. De volgende symptomen zullen dus niet voor 
elke patiënt met hartfalen van toepassing zijn. 

Pijn op de borst 
Het symptoom dat over het algemeen bij alle hart- en vaatziekten het meest voorkomend is, is pijn 
op de borst. Voor de een zal pijn op de borst heel duidelijk te verwoorden zijn. De ander zal een soort 
beklemmend gevoel beschrijven, alsof er iets zwaars drukt op zijn borst. Ook dit symptoom, ondanks 
dat het het meest voorkomend is, wordt voor iedere patiënt verschillend ervaren. Overigens kan de 
pijn ook uitstralen naar de armen, kaak en/of rug, waardoor de patiënt ook op deze plekken pijn kan 
ervaren. Is het hart de oorzaak van de pijn op de borst, dan spreken we van angina pectoris, ook wel 
hartkramp genoemd. De pijn op de borst die men ervaart wordt veroorzaakt doordat het hart een 
zuurstoftekort heeft. In de meeste gevallen voelt men de pijn op de borst slechts tijdens inspanning, 
omdat het hart dan relatief meer zuurstof nodig heeft. De verminderde aanvoer van zuurstof is dus 
tijdens inspanning extra merkbaar. Soms is de pijn op de borst voortdurend te voelen en soms is de 
pijn pas tijdens inspanning merkbaar. 

Vermoeidheid 
Doordat het hart dus minder goed in staat is bloed rond te pompen, is ook de aanvoer van zuurstof 
door het lichaam heen verminderd. De spieren, weefsels en organen hebben minder zuurstof tot hun 
beschikking. Een bekende klacht van hartfalen is daarom ook vermoeidheid. De spieren en weefsels 
krijgen onvoldoende zuurstof aangevoerd waardoor het lichaam sneller zal aangeven dat het niet 
meer verder kan met inspannen. Het lichaam heeft minder zuurstof tot beschikking dat de spieren 
nodig hebben om te functioneren. Inspanningen die normaal gesproken altijd goed lukte, zullen nu 
veel zwaarder aanvoelen. Men zal dus veel sneller dan normaal vermoeidheid ervaren. Vermoeidheid 
is een erg bekend en algemeen symptoom van hartfalen. Echter is vermoeidheid ook voor vele 
andere aandoeningen en ziektes een algemeen symptoom. Het is daardoor lastig om een patiënt met 
vermoeidheid aan hartfalen te koppelen. 

Overslagen 
Wijkt een hartritme af van de 50-100 slagen per minuut, dan is er sprake van een afwijkend 
hartritme. Dit kan onschuldig zijn, behalve als men er last van gaat krijgen. Men kan bijvoorbeeld 
duizeligheid ervaren of regelmatig flauwvallen. Het afwijkende hartritme duidt dan op een 
hartritmestoornis, een aandoening die kan ontstaan door hartfalen. Een bekend voorbeeld van een 
afwijkend hartritme is een overslag ofwel extrasystole. De voorafgaande hartslag vond iets eerder 
plaats dan in het ritme hoorde, waardoor het hart nu meer tijd krijgt zich te vullen voordat de 
volgende hartslag plaatsvindt. Het hart moet nu krachtiger samentrekken om de grotere hoeveelheid 
bloed rond te kunnen pompen. Over het algemeen zijn overslagen onschuldig en komen deze zelfs 
regelmatig voor, voornamelijk bij vrouwen. Krijgt iemand er echter last van, met name duizeligheid is 
een kenmerk, dan kan er sprake zijn van hartritmestoornis. 
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Naast deze drie veel voorkomende symptomen, zijn er ook nog een aantal specifieke en 
uitzonderlijke symptomen die desondanks op hartfalen kunnen duiden. 

Koude handen en voeten 
Hoe gek het misschien ook klinkt, maar koude handen en voeten kunnen een teken zijn van 
hartfalen. Bij een patiënt met hartfalen is er sprake van een hart dat onvoldoende bloed door het 
lichaam pompt. Gezien het feit dat bloed richting handen en voeten een relatief grote afstand moet 
afleggen, is de bloedaanvoer bij een patiënt met hartfalen redelijk laag in voeten en handen. De 
bloeddoorstroming in handen en voeten is dus verslechterd. Doordat de warmte van het bloed in 
handen en voeten is verminderd, kunnen deze kouder aanvoelen. Een patiënt met hartfalen kan dus 
last hebben van koude voeten en handen door een belemmerde doorbloeding. 

Verlies van bewustzijn 
Het verliezen van het bewustzijn zal veel mensen weleens overkomen zijn. Men is net even te snel 
opgestaan en hoort ineens van een ander dat zij een paar seconden weg waren. Ondanks dat 
bewustzijnsverlies een redelijk normaal iets is om mee te maken, kan het bij regelmatigheid ook een 
symptoom van hart- en vaatziekten zijn. Het verliezen van het bewustzijn heeft de medische term 
syncope. Het verliezen van het bewustzijn heeft één directe oorzaak, namelijk dat de toevoer van 
zuurstofrijk bloed naar de hersenen tijdelijk onvoldoende was. De hersenen hebben niet genoeg 
zuurstof aangevoerd gekregen en vallen als het ware eventjes ‘uit’. Er zijn vele redenen waarom de 
zuurstofaanvoer onvoldoende kan zijn. Als men de polsslag van iemand die buiten bewustzijn is 
voelt, en deze tamelijk laag is, dan kan de oorzaak een hartziekte zijn. Het gaat dan meestal om een 
hartritmestoornis. De hartslagfrequente is dan voor korte duur ineens erg verlaagd. Hierdoor staat 
de bloedtoevoer naar het lichaam, waaronder dus naar de hersenen, bijna stil. Het zou ook kunnen 
zijn dat de oorzaak een klepgebrek is. Een hartklep is dan vernauwd of sluit niet meer goed, 
waardoor de bloedstroom wordt gehinderd en er bij het samentrekken van de kamers onvoldoende 
bloed rond wordt gepompt. Beide leiden tot een tijdelijk zuurstoftekort in de hersenen wat 
resulteert in het verliezen van het bewustzijn. 

Etalagebenen 
Claudicatio intermittens is de medische naam voor etalagebenen: een slagaderziekte in de benen. Bij 
deze ziekte zijn de slagaders in de benen vernauwd waardoor de zuurstoftoevoer naar de benen is 
verslechterd. Tijdens het lopen kan men daardoor een pijnlijk gevoel in de benen krijgen. De benen 
krijgen minder zuurstof aangevoerd dan dat zij nodig hebben, waardoor de benen stijf of pijnlijk aan 
gaan voelen. Stilstaan laat de pijn weggaan, omdat de benen dan minder actief zijn en dus met 
minder zuurstof kunnen functioneren, maar zodra men weer gaat lopen keert de pijn terug. 
Etalagebenen is op zichzelf geen ziekte die te maken heeft met hart- en vaatziekten, maar ongeveer 
een kwart van de mensen met etalagebenen overlijdt aan een hartinfarct binnen de tijd van vijf jaar. 
Dit symptoom is misschien geen symptoom dat snel aan hart- en vaatziekten gekoppeld zou worden, 
maar kan dit dus zeker tot gevolg hebben en heeft dus tijdige ingreep nodig. De dokter kan ervoor 
kiezen de slagaders te dotteren of kan bij een kleine vernauwing in de slagaders stollingwerende 
medicijnen voorschrijven. Stollingwerende medicijnen verlagen de kans op bloedstolsels en houden 
zo ergere vernauwing tegen. Hoe bijzonder het misschien ook klinkt, ongeveer 2% van de bevolking 
op aarde lijdt aan etalagebenen2. Volgens de getallen zou dan 0,5% van de bevolking binnen vijf jaar 
overlijden aan een hartinfarct, wat neerkomt op bijna 38 miljoen mensen. Een uitzonderlijk, maar 
zeker niet onschuldig symptoom van hart- en vaatziekten dus. 

2 http://www.hartwijzer.nl/Etalagebenen.php 
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Het diagnosticeren van hart- en vaatziekten 
Om tot diagnose van hart- en vaatziekten te komen, kan een cardioloog gebruik maken van 
verschillende soorten lichamelijk onderzoek. Er moeten objectieve aanwijzingen van een bepaalde 
hart- en vaatziekte gevonden worden, voordat een behandelmethode bepaald mag worden. Alleen 
een vermoeden van de cardioloog is dus niet voldoende. 

Ondanks de ontwikkelde technologie van vandaag, is het eerste onderzoek dat de cardioloog uitvoert 
het stellen van vragen. De cardioloog stelt gerichte vragen en probeert een zo duidelijk mogelijk 
beeld van de patiënt en zijn klachten te krijgen. Zo probeert de cardioloog de meest waarschijnlijke 
hart- en vaatziekten in beeld te brengen. Het kan zijn dat onderzoeken belastend zijn voor de patiënt 
of dat de onderzoeken een bepaald gezondheidsrisico met zich mee brengen. Het is daarom 
belangrijk dat de cardioloog de meest waarschijnlijke hart- en vaatziekten en de onderzoeken die 
hierop aansluiten op een rijtje kan zetten. Zo wordt onnodig belastend onderzoek voorkomen. 
Naast een gesprek vindt er ook standaard lichamelijk onderzoek plaats. Naast een bloeddrukmeting 
en bloedonderzoek wordt er gekeken naar bepaalde symptomen. Ook wordt er geluisterd naar het 
hartritme, het hart en de ademhaling. 
De patiënt wordt na het gesprek en het lichamelijk onderzoek ingedeeld in classificaties naar 
aanleiding van de ernst van zijn/haar klachten. De classificaties lopen van één tot en met vier en 
lopen respectievelijk van zelden tot ernstige beperkingen in het dagelijkse leven. 

Bloeddrukmeting 
Aangezien de bloeddruk regelmatig verandert, door onder andere stress, inspanning of zelfs de 
lichaamshouding, moet de bloeddruk meerdere malen worden gemeten voor er een duidelijk 
overzicht beschikbaar is. Vaak maakt men gebruik van een 24-uurs bloeddrukmeting. Men krijgt dan 
een bloeddrukband om de arm en een bloeddrukmeter om de heup in de vorm van een riem. De 
dokter kan zelf instellen hoe vaak de bloeddruk gemeten zal worden. Wordt er een hogere bloeddruk 
dan gemiddeld gemeten, dan kan dat een aanwijzing zijn voor een hartziekte. 

Bloedonderzoek 
Ook het bloedonderzoek wordt standaard verricht. Normaal gesproken bij het bloedprikken neemt 
de dokter bloed af uit een ader in de arm. Het bloed loopt in een buisje en dit vormt dan het 
bloedmonster. Eén van de factoren die onderzocht wordt bij de cardiologie is het zuurstofgehalte in 
het bloed. Zoals nu bekend is, wordt zuurstofrijkbloed via de slagaderen vervoerd, met uitzondering 
van de longslagaders. Het is dus nodig bij de cardiologie om bloed af te nemen uit een slagader in 
plaats van uit een ader om het zuurstofgehalte te kunnen bepalen. Het bloedmonster zal onderzocht 
worden met behulp van verschillende tests. 
Het zuurstofgehalte kan verschillende dingen aantonen, waaronder bijvoorbeeld bloedarmoede. 
Bloedarmoede, in medische termen Anemie, betekent dat er te weinig rode bloedcellen in het bloed 
aanwezig zijn. In rode bloedcellen bevinden zich de hemoglobinemoleculen die zuurstofmoleculen 
kunnen binden en vervoeren. Bloedarmoede heeft dus tot resultaat dat het bloed onvoldoende 
zuurstof kan vervoeren naar de weefsels in het lichaam, waardoor de hartslagfrequentie continu 
hoger is dan gemiddeld. Een continu hoge hartslag kan leiden tot hart- en vaatziekten. 

Wat onder andere wordt onderzocht in het bloedmonster is het vetgehalte. Aangezien het lichaam 
de ene dag sneller vet verwerkt dan de andere dag, kan de uitslag van het onderzoek een kleine 
afwijking vertonen. Is het vetgehalte verdacht hoog, dan kan er nog een aantal keer bloed worden 
afgenomen en kan opnieuw het vetgehalte onderzocht worden om tot een zeker gegeven te leiden. 
Een hoog vetgehalte kan duiden op slagaderziekte. 

Bloedonderzoek kan bovendien informatie geven over het tijdstip en de ernst van een hartinfarct. Als 
een hartinfarct optreedt sterven sommige hartspiercellen af. Dit komt doordat de toevoer van 
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zuurstof tijdens een hartinfarct (gedeeltelijk) ontbreekt. Het afsterven van hartspiercellen leidt tot 
het vrijkomen van bepaalde stoffen in het bloed. Deze stoffen worden hartenzymen genoemd. 
Normaal gesproken zijn er amper tot geen hartenzymen in het bloed aan te tonen. Een aanzienlijk 
aantal hiervan toont dus aan dat de patiënt in het verleden een hartinfarct heeft gehad. Hoe erger 
het hartinfarct, des te meer hartenzymen zijn er in het bloed aantoonbaar. Het aantal hartenzymen 
in het bloed neemt in een soort voorspelbaar ritme weer af. Men kan dus aan de hand van het aantal 
hartenzymen in het bloed ook bepalen hoe lang geleden het hartinfarct heeft plaatsgevonden. Na 
een hartinfarct functioneert het hart vaak minder goed. Bovendien is er een aanzienlijk grote kans op 
herhaling van een hartinfarct. 

Elektrocardiogram 
Een bekend onderzoek dat kan plaatsvinden bij het diagnosticeren van hart- en vaatziekten is een 
ECG, in volksmond ook wel een hartfilmpje genoemd. ECG staat voor ElektroCardioGram. Het 
hartfilmpje registreert de elektrische signalen in het hart en geeft dit in een grafiek weer (figuur 13). 
Verticaal staat de kracht van de elektrische prikkel, uitgedrukt in voltage, en horizontaal staat de 
duur in seconden. Normaal gesproken begint de elektrische prikkel in de sinusknoop, verspreidt het 
zich over de boezems en na een kort oponthoud door de AV-knoop verspreidt het zich over de 
kamers. De elektrische prikkels die zich in de boezems doen verspreiden leveren een piek in het 
diagram: de P-top. Het oponthoud in de AV-knoop zorgt voor de vlakke lijn na de P-top. Vervolgens 
verspreiden de elektrische signalen zich over de kamers. Het punt Q geeft het begin van de piek 
weer, het punt R de top en het punt S het einde. Samen vormen de letters het QRS-complex, de 
weergave van de elektrische signalen in de kamers van het hart. De laatste piek die plaatsvindt is de 
T-top. Deze wordt veroorzaakt door de elektrische activiteit in de kamers tijdens het herstel. 

Figuur 13

Figuur 13 geeft dus drie hartslagen weer. Er zijn ook bepaalde marges 
aan tijdsduur waarbinnen de verschillende toppen moeten 
plaatsvinden. Een te lange duur van de P-top kan er bijvoorbeeld op 
duiden dat de verspreiding van de elektrische signalen in de boezems 
te traag verloopt. 

Een ECG kan tijdens rust en tijdens inspanning gemaakt worden. Vele 
hartziekten worden pas zichtbaar in het ECG bij inspanning, waardoor 
de voorkeur gaat naar het maken van een ECG tijdens inspanning. 
Voor het maken van een ECG moeten er elektroden op de huid 
worden geplakt die de elektrische signalen meten. Wordt een ECG in 
rust gemaakt, dan worden er zes elektroden op de borst geplakt, 
twee op de polsen en twee op de enkels (figuur 14). Zo kan er vanuit 
verschillende invalshoeken gekeken worden naar de elektrische 
activiteit in het hart. 

Figuur 14 
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Verschillende afwijkingen in de grafiek kunnen duiden op verschillende hartziekten. Als voorbeeld 
het onderstaande ECG (figuur 15). 

Figuur 15 

Er is uit de grafiek af te leiden dat gedurende enige tijd het QRS-complex in de grafieklijn ontbreekt. 
Voornamelijk op de onderste grafieklijn is goed zichtbaar dat het QRS-complex niet na elke P-top 
plaatsvindt. Dit leidt tot de conclusie dat er enige tijd geen elektrische signalen in de kamers zijn 
geregistreerd. Men heeft hier te maken met een patiënt met een hartblock. In het 
prikkelgeleidingssysteem is een fout opgetreden. In dit geval wordt het elektrische signaal van de 
boezems geblokkeerd en bereikt het de kamers van het hart niet. De AV-knoop geleidt de elektrische 
prikkels nauwelijks of niet meer. Zowel boezems als kamers gaan in hun eigen ritme samentrekken, 
in plaats van het vertonen van een samenhangend hartritme. Overigens zijn niet altijd de resultaten 
van een ECG zo overzichtelijk. Om bepaalde hart- en vaatziekten uit het ECG af te kunnen leiden, kan 
een cardioloog jarenlange ervaring nodig hebben. 

Omdat, zoals eerder benoemd is, veel hartziekten slechts op de ECG zichtbaar zijn bij extra 
inspanning, vindt een ECG vaak plaats tijdens een inspanningstest. In Nederland gebruikt men 
daarvoor een hometrainer. Voorafgaand aan deze fietstest worden elektroden op het ontblote 
bovenlichaam geplakt die de elektrische prikkels waarnemen. Op de borst, nabij het hart, worden zes 
elektroden geplakt en op de rug vier (figuur 16 en 17). Om de arm wordt een bloeddrukbrand 
bevestigd (figuur 17). Op het stuur van de hometrainer bevindt zich een teller met een weergave van 
het aantal toeren per minuut dat wordt fietst. Het is de bedoeling om dit op één gegeven getal 
constant te houden, terwijl de weerstand van de trappers in stappen toeneemt. Er wordt aan de 
hand van geslacht en leeftijd een maximale hartslagfrequentie bepaald. Bereikt de proefpersoon zijn 
maximale hartslagfrequentie of geeft hij zelf aan dat hij niet meer kan, dan stopt de fietstest. De 
proefpersoon kan zelf tijdens de fietstest ook aangeven of hij iets merkwaardigs voelt of ergens pijn 
krijgt. Toont de ECG afwijkingen, dan kan het duiden op een hart- en vaatziekte. De bloeddruk wordt 
tijdens de inspanning regelmatig gemeten. Ook dit is belangrijk, omdat de cardioloog wil weten hoe 
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de bloeddruk verandert tijdens inspanning. Een te lage bloeddruk kan erop duiden dat de 
pompkracht van het hart verminderd is. 

Figuur 16

Elektrofysiologisch onderzoek 
Soms geeft een ECG niet voldoende informatie. Een kleine operatieve ingreep, een 
elektrofysiologisch onderzoek, kan dan erg belangrijk zijn. Slangetjes met elektrodes die elektrische 
activiteit meten worden in het hart aangebracht. De ontzettend dunne slangetjes, katheters 
genaamd, hebben ongeveer de dikte van een spaghettisliertje. De katheters worden in een bloedvat 
gebracht in de lies (figuur 18). Normaal gesproken maakt men gebruik van vier katheters. De 
katheters worden via de liesader naar de rechter harthelft geleid. De top van iedere katheter wordt 
naar een andere plaats in het hart geleid: naar de sinusknoop, de AV-knoop, de rechterkamer en de 
sinus coronarios. De sinus coronarios is een kransader tussen de linkerkamer en de linkerboezem. Via 
röntgenopnames zijn de katheters zichtbaar, zodat de cardioloog de katheters op de juiste plek kan 
brengen (figuur 19). Tijdens elektrofysiologisch 
onderzoek wordt, net als bij een ECG, de 
elektrische activiteit via elektroden op de huid 
gemeten. Deze elektroden maken echter veel 
meer details zichtbaar dan de elektroden gebruikt 
bij een ECG. De cardioloog kan aan de hand van 
elektrofysiologisch onderzoek de elektrische 
activiteit in het hart nauwkeurig in kaart brengen. 
Na het onderzoek worden de katheters uiteraard 
weer verwijderd.  

Figuur 17 

Figuur 18 
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Hartkatheterisatie 
Hartkatheterisatie ofwel coronair angiografie is een 
doorslaggevend onderzoek als het gaat om vernauwde 
kransslagaders, maar kan ook voor andere onderzoeken 
gebruikt worden. Bij onderzoek naar de kransslagaders 
brengt de cardioloog een katheter via de liesader in en 
geleidt deze naar de kransslagaders. Twee andere 
minder vaak voorkomende plekken om de katheter in te 
brengen is via de pols of de ellenboog. Via de katheter 
wordt contrastvloeistof in de kransslagaders gespoten. 
Dit maakt de kransslagaders en hun vertakkingen 
zichtbaar op een röntgenfilmpje (figuur 20). Op het 
filmpje zijn niet de bloedvaten te zien, maar de ruimtes 
die zich vullen met bloed, het lumen. Vernauwingen 
worden zichtbaar als een versmalling in het lumen.  
Er kan ook onderzoek gedaan worden naar de 
pompfunctie van de kamers. Door het inspuiten van de 
contrastvloeistof worden de bewegingen van het bloed in 
een kamer en dus de bewegingen van de kamerwanden 
zichtbaar. Afwijkende bewegingen duiden op een foute 
pompwerking. 
Een derde onderzoek dat kan plaatsvinden bij 
hartkatheterisatie is onderzoek naar de werking van de 
hartkleppen. De contrastvloeistof maakt de bloedstroom 
in het hart zichtbaar en laat zo eventuele lekkages op het 
röntgenfilmpje zien. 

Bij hartkatheterisatie is er een kans op bloeduitstorting op 
de plek waar de katheter in de huid wordt geprikt en er is 
kans op ergere complicaties zoals de beschadiging van een 
bloedvat. Hartkatheterisatie is dus een van de laatste 
hulpmiddelen in het stappenplan van een diagnose stellen. 

Echocardiografie 
Bij echocardiografie worden de bewegingen van 
het hart in beeld gebracht met behulp van 
geluidsgolven. De toon van deze geluidsgolven is 
te hoog voor het menselijk gehoor om waar te 
nemen. Een apparaat zendt geluidsgolven uit die 
door vaste structuren in het lichaam worden 
weerkaatst. Het apparaat dat zowel de 
geluidsgolven verzendt als ontvangt, wordt ter 
hoogte van het hart op de borstkas gehouden 
(figuur 21). De dokter kan vanaf verschillende 
hoeken op de borst het hart in beeld brengen.  

Door middel van de weerkaatsingen van 

Figuur 19 

Figuur 20 

Figuur 21 
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geluidsgolven kan de computer de bewegingen van het hart omzetten in een beeld. Het vloeibare 
bloed zal niet zichtbaar worden op een echocardiografie, omdat dit geen vaste structuur heeft, maar 
bijvoorbeeld de hartspier en de hartkleppen wel. Deze worden op het scherm weergeven in wit 
(figuur 22). Zo kan de cardioloog bijvoorbeeld nagaan of de hartkleppen goed openen en sluiten. 

Wat de computer tijdens een echo nog meer doet, is het berekenen van de ejectiefractie en de dikte 
van de spierwand. De ejectiefractie is een percentage dat het volume in rust ten opzichte van het 
maximale volume per kamer van het hart weergeeft. Dit is een indicatie voor de pompkracht van het 
hart. Een normale waarde ligt rond de 60 procent. Afwijkingen kunnen duiden op een verzwakte 
hartspier of op bloedstolsel. De dikte van de spierwand wordt gemeten tijdens rust en 
samentrekking. De spierwand in het hart moet tijdens samentrekking dikker zijn dan wanneer het 
hart ontspannen is, mits we spreken van een gezond hart. Ook hiervoor gelden algemene waarden 
waar niet te veel van afgeweken mag worden. Afhankelijk van de richting waarin bloedcellen 
bewegen, weerkaatsen ze de geluidsgolven met bepaalde toonhoogtes. Die verschillen in 
toonhoogtes worden geregistreerd en in verschillende kleuren weergegeven op het scherm (figuur 
23). Met behulp hiervan kan ook de bloedstroom en de snelheid waarmee dit bloed stroomt bepaald 
worden. 

Figuur 22 

Figuur 23 
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Als de cardioloog het bewegende hart in beeld wilt brengen tijdens inspanning, dan kan hij kiezen
voor inspanningsechocardiografie. Het is erg lastig om tijdens inspanning een echocardiografisch 
onderzoek te doen, omdat de patiënt niet goed zijn borst stil kan houden tijdens het fietsen. Meestal 
wordt daarom gekozen voor het toedienen van medicijnen. We spreken dan voornamelijk over het 
medicijn dobutamine. Dit medicijn doet het hart gedragen alsof het lichaam flink aan het inspannen 
is. Men spreekt daarom ook wel van dobutamine-stress-echocardiografie. 

In sommige gevallen kunnen de uitgezonden geluidsgolven niet goed weerkaatst worden. Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij iemand met longproblemen of veel onderhuids vet. Dan kan er gekozen 
worden voor een slokdarmecho, ofwel een transoesofageale echocardiografie (figuur 24). Het 
apparaatje dat de geluidsgolven uitzendt en ontvangt, wordt aan een slang bevestigd die via de 
mond en de keel in de slokdarm wordt gebracht. De cardioloog kan de slang naar eigen zeggen 
draaien. Voorafgaand aan een slokdarmecho wordt de keel van de patiënt verdoofd. 

Echocardiografisch onderzoek is naast het feit dat het pijnloos, snel en ongevaarlijk is, ook nog eens 
heel erg informatief. Het onderzoek brengt de werking van de hartkleppen, de pompfunctie van het 
hart en de anatomie van het hart in beeld. Na het onderzoek kan de cardioloog nogmaals aandachtig 
de beelden analyseren en zo een behandelplan opstellen. Het is dankzij deze redenen dat 
echocardiografie is uitgegroeid tot een van de belangrijkste cardiologische onderzoeken. 

CT-scan 
CT staat voor Computer Tomografie. Bij een CT-
scan ligt de patiënt op een onderzoekstafel die 
omringd is door een cirkel aan scanners (figuur 
25). Een CT-scan geeft door middel van 
röntgenstraling een driedimensionaal plaatje 
van het hart weer (figuur 26). Deze beelden zijn 
slechts duidelijk als het hart niet te snel klopt. 
Soms is het daarom nodig om de patiënt een 
bloeddruk en hartritme verlagend middel te 
geven: een bètablokker. Het nadeel van CT-
scans is dat de patiënt aan relatief veel 

röntgenstraling wordt blootgesteld, wat slecht 

Figuur 24 

Figuur 25 
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is voor de gezondheid. Witte vlekken in het röntgenplaatje van 
een CT-scan duiden op calcium.  Calcium in kransslagaders kan 
een belangrijke oorzaak zijn van slagaderziekte. Kortom, met 
een CT-scan kan het hart in beeld worden gebracht waardoor 
afwijkingen op te sporen zijn en er kan onderzocht worden of er 
calcium in de kransslagaders te vinden is.  

MRI-scan 
MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging. Een MRI-scan is 
een beeldvormende techniek die gebruik maakt van 
magnetische straling. Door het gebruik van magnetische straling 
gaan waterstofatoomkernen zich namelijk als magneetjes 
gedragen. Een waterstofatoomkern bevat een proton, een 
positief geladen deeltje. Protonen richten zich altijd naar een 
magnetisch veld. Door het uitzenden van magnetische straling 
gaan de protonen van waterstofatoomkernen in het menselijk weefsel zich naar één bepaalde kant 
richten, naar het apparaat dat deze straling uitzendt. Ook worden er radiogolven uitgezonden die 
deze deeltjes licht laten meetrillen. Stoppen de radiogolven, dan ‘schieten’ de deeltjes weer terug in 
de oude situatie met alleen de magnetische straling, waarbij ze een zwak radiosignaal afgeven. Zijn 
er veel deeltjes aanwezig, dan wordt er een sterk signaal afgegeven. Weinig deeltjes geven weinig tot 
geen signalen af. Deze radiosignalen worden door de computer vertaald naar een beeld (figuur 27). 
Er is namelijk bekend hoeveel waterstofatoomkernen er in bepaalde weefsels aanwezig zijn. Een 
MRI-scan kan op deze wijze onderscheidt maken tussen vloeistoffen zoals bloed of hersenvocht en 
het omringende vaste weefsel.  
MRI-scans worden nog niet zo veel gebruikt in ziekenhuizen. Naast het feit dat het pas sinds 2003 

bekend is, zijn de scanners nog niet goed in staat om de continue bewegingen van het hart te volgen. 
De magnetische straling van een MRI-scan is ongevaarlijk voor het lichaam. Ook de MRI-scan dient 
om afwijkingen snel op te kunnen sporen. 

Nucleaire scan 
Nucleaire scans staan voor beeldvormende technieken die plaatsvinden met behulp van 
radioactiviteit. De patiënt krijgt kort van tevoren een injectie in de bloedbaan met radioactief 
materiaal. De radioactieve deeltjes verspreiden zich in de bloedsomloop in het lichaam. De 
radioactieve deeltjes gaan zich voornamelijk rondom ‘ziek’ weefsel nestelen. Zendt bepaald weefsel 
dus meer radioactieve straling uit dan gewoonlijk, dan kan dit duiden op een afwijking. Een nucleaire 
camera kan de radioactiviteit die de radioactieve deeltjes uitzenden zichtbaar maken als gekleurde 
vlekken. De groottes van vlekken kunnen op verschillende beelden vergeleken worden (figuur 28). 

Figuur 26 

Figuur 27 
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Nucleaire scans brengen dus mogelijke 
afwijkingen in beeld. Een CT-scan en MRI-scan 
leveren echter duidelijkere beelden op. Er is 
dan ook een professioneel en ervaren oog 
nodig om de nucleaire scans te begrijpen.  

Een röntgenfoto van de borstkas, dat is een 
thoraxfoto. Een thoraxfoto is eigenlijk alleen 
een schaduwbeeld van de borstkas. Zo is de 
schaduw van de longen en het hart weergeven, 
maar meer dan de grootte is hier dan ook niet 
uit op te halen. De cardioloog kan zo 
achterhalen of de patiënt lijdt aan een vergroot 
hart, wat kan wijzen op hartfalen. Het 

gezondheidsrisico is relatief klein. De lichte 
witte vlek in het midden is het hart dat achter 
het borstbeen ligt (de donkerdere witte vlek). De zwartgrijze vlekken zijn de longen (figuur 29). 

Figuur 29 

Figuur 28 
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3. Waar gaat het mis?

Helaas is het niet altijd het geval dat men net zo gezond is als dat hij of zij ervaart. Er kunnen op elk 
moment in het leven allerlei verschillende ziektebeelden van hart- en vaatziekten aan het daglicht 
komen. Zo kan iemand hartfalen, een hartinfarct, een hartritmestoornis of bijvoorbeeld een beroerte 
krijgen, maar hoe ontstaan deze hart- en vaatziekten eigenlijk? 

Hartinfarct 
Bij een hartinfarct raakt een kransslagader verstopt. Dit kan gebeuren doordat de kransslagader door 
vernauwingen is afgesloten of omdat een bloedstolsel de kransslagader verstopt. Een vernauwing 
kan ontstaan zijn doordat zich in de wand van de slagader ontstekingscellen en/of cholesterol 
ophopen. Hierdoor vernauwt de kransslagader. Deze ophoping noemen we ook wel een plaque. In 
de loop der tijd blijft deze plaque doorgroeien totdat de 
kransslagader helemaal verstopt raakt en er dus een 
hartinfarct optreedt (figuur 30). Treedt er een 
vernauwing op in een slagader door de ophoping van 
vetstoffen, dan spreekt men van atherosclerose ofwel 
slagaderziekte. Wat ook kan gebeuren is dat de plaque 
openscheurt. De opvolgende reactie is dat het lichaam 
een bloedpropje maakt wat de scheur in de plaque kan 
dichten. Door deze bloedprop kan de kransslagader 
echter verstopt raken. Het gevolg hiervan is dat het 
stukje hartspierweefsel na de verstopping weinig tot 
geen zuurstofrijk bloed meer aangevoerd krijgt. 
Hierdoor raakt een deel van het hartspierweefsel 
beschadigd of sterft het af. Het hart kan hierdoor 
minder goed samentrekken. Een hartinfarct leidt 
daartoe weer tot hartfalen.       

Hartfalen 
Een te hoge bloeddruk kan een oorzaak zijn van het feit 
dat het hart minder goed pompt. Het hart moet tegen een hogere druk in pompen en zal dus 
krachtiger moeten samentrekken. Na verloop van tijd wordt het hart gespierder. De wand van de 
hartspier wordt eveneens steeds dikker. Op korte termijn lost de dikkere hartspier het probleem op, 
omdat het hart door zijn extra spierkracht nog net zoveel bloed per hartslag kan rondpompen als 
voorheen. Op lange termijn kan de verdikte hartspier echter verstijven door bindweefselvorming. De 
hartwand wordt daardoor minder soepel en verliest daardoor een deel van zijn pompkracht. Er is 
sprake van hartfalen. 

Hartritmestoornissen 
Naast een verslechterde pompkracht van het hart, kunnen er ook hartritmestoornissen ontstaan. 
Hartritmestoornissen zijn afwijkingen van het ritme van de hartslag. Het ritme kan te snel, te 
langzaam of onregelmatig zijn. Er zijn veel soorten hartritmestoornissen. Drie bekende 
hartritmestoornissen zijn een AV-blok, boezemfibrilleren en hartoverslagen. 

Bij een AV-blok is er sprake van een afwijking in de AV-knoop. De AV-knoop is de plek waar de 
elektrische stroom, opgewekt door de sinusknoop, vertraagd overgaat van de boezems naar de 
kamers. Bij een AV-blok houdt de AV-knoop het elektrische signaal langer vast dan normaal of wordt 
het signaal helemaal niet doorgegeven, een totaalblok. Een AV-blok kan onder andere ontstaan als 
bijwerking van medicijnen of als de AV-knoop beschadigd raakt bij een hartoperatie. De beschadiging 

Figuur 30 
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heeft dan plaatsgevonden in de geleidingscellen in de AV-knoop. Door een vermindering van 
geleidingscellen kan het elektrische signaal minder snel langs de AV-knoop geleid worden en wordt 
het elektrische signaal dus langer opgehouden. Het gevolg van een AV-blok is dan een vertraagd 
hartritme, doordat het elektrische signaal de kamers van het hart later bereikt dan normaal. 

Boezemfibrilleren is het onregelmatig samentrekken van de boezems. Boezemfibrilleren heeft veel 
verschillende oorzaken, waaronder bijvoorbeeld een hoge bloeddruk, een ontsteking of een 
schildklierafwijking. Eén van de belangrijkste oorzaken van boezemfibrilleren is hyperthyreoïdie 
(schildklierafwijking). In dat geval is er sprake van een tekort aan TSH (Thyroid Stimulating Hormone). 
TSH is een hormoon dat de productie van de schildklierhormonen T3 en T4 stimuleert. Deze 
schildklierhormonen zijn nodig voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling en groei. Men weet 
tot op de dag van vandaag nog niet waarom de lage hoeveelheid TSH boezemfibrilleren veroorzaakt. 
Hiernaast kan een ontsteking in het lichaam ook tot boezemfibrilleren leiden. Het draait hier met 
name om een longontsteking. Bij een longontsteking ontstaat er slijm in de longblaasjes. De afstand 
waarover de diffusie moet 
plaatsvinden neemt hierdoor toe. 
Volgens de Wet van Fick leidt dit 
tot een verlaging van de 
diffusiesnelheid3. Per tijdseenheid 
wordt er minder zuurstof in het 
bloed opgenomen. Het hart moet 
sneller en krachtiger pompen om 
de zuurstofconcentratie in het 
bloed op peil te houden. Door dit 
extra harde werken van de 
hartspier zal de spier verdikken. 
Hierdoor ontstaat eenzelfde 
gevolg als bij een te hoge 
bloeddruk. Het hartspierweefsel in 
één of beide boezems raakt 
verstijfd, waardoor één of beide 
boezems minder goed in staat 
is/zijn om samen te trekken. Hierdoor 
ontstaat er een afwijking in de 
samentrekkingen van de boezems. Als gevolg hiervan trekken de boezems onregelmatig samen 
(figuur 31). 

Naast een AV-blok en boezemfibrilleren kan men ook last hebben van hartoverslagen. Bij een 
hartoverslag is de pauze die zich tussen twee slagen bevindt langer dan normaal. Door deze pauze 
heeft het hart langer de tijd om zich te vullen met bloed. Vervolgens pompt het hart dit grote volume 
bloed uit met een krachtige slag. Door de grote pauze die zich tussen twee hartslagen bevindt lijkt 
het alsof er een hartslag wordt overgeslagen, vandaar ook de naam. Veel mensen hebben weleens 
hartoverslagen gehad. Hartoverslagen zijn niet per se gevaarlijk en kunnen door normale dingen 
zoals stress en/of sterke emoties veroorzaakt worden. Bepaalde hormonen en/of het zenuwstelsel 
veroorzaken dan een afwijking in het uitzenden van elektrische signalen in de sinusknoop. 

Herseninfarct en hersenbloeding 
Naast de ziektebeelden van het hart zijn er ook ziektebeelden die zijn ontstaan door een vaatziekte. 
Zo kan men bijvoorbeeld een herseninfarct krijgen. De oorzaak van een herseninfarct is een 

3 https://biologielessen.nl/index.php/a-18/1887-wet-van-fick 

Figuur 31 
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verstopping van een bloedvat in de hersenen. Cholesterol 
deeltjes kunnen zich gaan ophopen in kleine beschadigingen 
in de bloedvatwanden waardoor na verloop van tijd steeds 
verdere vernauwing plaatsvindt. Uiteindelijk kan er een 
verstopping plaatsvinden en als dit in de hersenen 
plaatsvindt, ontstaat er een herseninfarct. Bij een 
herseninfarct krijgt een deel van de hersenen geen 
zuurstofrijk bloed meer aangevoerd en daardoor sterft dit 
deel van het hersenweefsel af. Naast een herseninfarct kan 
ook een hersenbloeding plaatsvinden als gevolg van een 
vaatziekte. Een hersenbloeding wordt veroorzaakt door een 
scheurtje in een hersenbloedvat. Hierdoor kan bloed de 
hersenen instromen (figuur 32). Het bloed levert druk op het 
hersenweefsel en beschadigt zo het hersenweefsel. Deze 

gevolgen kunnen ook worden veroorzaakt door een embolie, 
een bloedstolsel dat een slagader verstopt. 

Er valt te concluderen dat een groot aantal hart- en vaatziekten ontstaan door slagaderziekte of een 
te hoge bloeddruk. 

Figuur 32 
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4. Hoe ziet een dag van een cardioloog eruit?

Een cardioloog heeft elke dag te maken met hart- en vaatziekten en de patiënten die hieraan lijden. 
Bovendien is een cardioloog gespecialiseerd in het diagnosticeren en het behandelen van hart- en 
vaatziekten. Maar wat is hiervan terug te zien in een werkdag van een cardioloog? 

De dag van een cardioloog kan er heel verschillend uitzien. Er zijn bovendien ook verschillende 
specialismes binnen de cardiologie. Door deze grote variatie kan de cardiologie afdeling van een 
ziekenhuis veel soorten ziektebeelden op verschillende manieren behandelen. De cardiologie 
afdeling biedt specialistische hulp bij dotterbehandelingen, erfelijke hartaandoeningen, hartfalen, 
harttransplantaties, elektrofysiologie en stamceltherapie.  
Om precies te achterhalen hoe een werkdag van een 
cardioloog er uitziet, heeft het team besloten om een 
dag mee te lopen met cardioloog B.J. van den Berg in 
het IJsselland Ziekenhuis, te Capelle a/d IJssel. Op deze 
dag hebben zij onder andere hartpatiënten ontmoet, 
uitleg gekregen over verschillende behandel- en 
diagnosticeermethodes en hebben zij mogen kijken bij 
het inbrengen van een pacemaker door drs. B.J. van 
den Berg. Een cardioloog doet nooit alle 
behandelmogelijkheden die er zijn binnen de 
cardiologie, maar iedere cardioloog doet zijn eigen 
specialisaties. De specialisaties van drs. B.J. van den 
Berg zijn hartkatheterisaties en pacemakers (figuur 33). 

De ochtend van drs. B.J. van den Berg begint gewoonlijk met een visiteloop. De cardioloog gaat bij de 
patiënten met hart- en vaatziekten die aan hem zijn toegewezen langs om de stand van zaken te 
bekijken en te bespreken. Tijdens deze visiteloop wordt er gekeken naar of er al progressie is of niet. 
De cardioloog kan dit bepalen uit informatie die de verpleegkundigen hebben verzameld. Zo’n 
visiteloop duurt meestal de hele ochtend waarin de cardioloog gemiddeld twintig patiënten langs 
gaat. 

In de middag kan de cardioloog spreekuren hebben of hij doet lichamelijk onderzoek bij zijn 
patiënten. Dit gebeurt door bijvoorbeeld het maken van een echocardiogram of het afnemen van 
een fietsproef. De cardioloog kan bijvoorbeeld met een echocardiogram zien of de spierkracht van 
het hart voldoende is, met welke snelheid het bloed door het hart stroomt, of de hartkleppen goed 
openen en sluiten en of er delen van het hart zijn die niet samentrekken. Vervolgens kan een 
diagnose worden gesteld.  De cardioloog kan ook een fietsproef afnemen. Hierbij wordt vooral 
gekeken naar de doorbloeding van het hart. Het team heeft zelf ook een fietsproef gedaan om te 
kijken hoe gezond de eigen harten zijn. Hier wordt later dieper op ingegaan. Hartkatheterisaties en 
het inbrengen van pacemakers vinden plaats op een aparte middag. Deze middag doet de cardioloog 
dus geen lichamelijk onderzoek, maar is hij alleen in de operatiekamer te vinden. 

Zodra de cardioloog dienst heeft is de gehele werkdag anders. Tijdens de dienst loopt de cardioloog 
op de hartbewaking. Hier liggen de patiënten die een intensieve bewaking of behandeling nodig 
hebben. Op de hartbewaking wordt het hartritme, de bloedruk en de ademhaling van de patiënten 
regelmatig gecontroleerd. De patiënten worden ook regelmatig onderzocht, door middel van een 
bloedonderzoek, ECG’s en/of röntgenfoto’s. De cardioloog kan ook 's nachts dienst hebben. De 
verpleegkundigen die in de nacht aan het werk zijn kunnen bij twijfel de cardioloog bellen om te 
overleggen over een handeling bij de patiënt. In noodgevallen kan het ook voorkomen dat de 
cardioloog 's nachts naar het ziekenhuis moet om een operatie uit te voeren.  

Figuur 33 
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Tijdens een normale werkweek is cardioloog B.J. van den Berg 's morgens dus altijd bij de patiënten 
te vinden voor een controle. 's Middags voert de cardioloog lichamelijk onderzoek en spreekuren uit. 
Op woensdag is drs. B.J. van den Berg altijd in de operatiekamer te vinden om hartkatheterisaties en 
pacemakeroperaties uit te voeren. 
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5. Wat zijn de verschillende behandelmethodes van hart- en
vaatziekten? 
Er zijn zeer veel verschillende hart- en vaatziekten. Nederland telt in totaal meer dan een miljoen 
patiënten van hart- en vaatziekten en dagelijks worden er nog duizend mensen in Nederland 
opgenomen. Van de duizend sterven gemiddeld honderd mensen. Er kan dus gesproken worden over 
levensbedreigende ziektes. Toch weten artsen 900 van die duizend patiënten beter te maken. Dit 
lukt met behulp van ICD’s, pacemakers, steunharten, harttransplantaties en nog meer 
behandelmethodes, maar hoe gaan deze behandelingen in zijn werk? 

ICD 
Een ICD (Implanteerbare Cardioverter Defibrillator) is een 
apparaatje met twee elektroden dat het hartritme in de 
gaten houdt. Elektroden zijn draden die elektriciteit kunnen 
geleiden en daardoor de elektrische activiteit in het hart 
kunnen waarnemen. Het apparaatje zit onder het linker of 
rechter sleutelbeen vanwaar de elektroden via de holle ader 
naar de rechter harthelft lopen (figuur 34). De ICD meet 
continu het hartritme. Als de ICD een te hoog hartritme 
waarneemt, grijpt het in door het geven van een of meerdere 
schokken. Deze schok kan het hart “resetten” waardoor het 
hart weer het normale ritme oppakt. De ICD zal eerst 
ingrijpen met behulp van een kleine schok. Als dit niet 
voldoende is om het hartritme te herstellen kan de ICD 
meerdere of sterkere schokken uitzenden. 

Pacemaker 
Ook een pacemaker houdt het hartritme in de gaten. De 
pacemaker wordt, in tegenstelling tot de ICD, meestal gebruikt bij een te laag hartritme. De 
pacemaker neemt het hartritme waar door middel van een sensor. Deze sensor meet eveneens met 
elektroden de elektrische activiteit in het hart. Zodra het hartritme te laag is, probeert de pacemaker 
het ritme te herstellen via stroomstootjes. De pacemaker 
neemt dan eigenlijk de functie van de sinusknoop over, 
doordat de pacemaker het uitzenden van elektrische 
signalen overneemt. Een persoon komt in aanmerking voor 
een pacemaker bij een verstoring in de sinusknoop of bij een 
AV-blok. De AV-blok is eerder in het verslag besproken. Voor 
mensen met hartfalen is er een speciale pacemaker. Deze 
pacemaker zorgt er met behulp van continue prikkels voor 
dat de hartkamers krachtiger samentrekken. Het inbrengen 
van een pacemaker komt sterk overeen met het inbrengen 
van een ICD. De cardioloog maakt een holte onder de huid bij 
het linker of rechter sleutelbeen, hier komt de pacemaker 
zelf te liggen. Via de holle ader brengt de cardioloog 
elektrodedraden naar de juiste plek in het hart (figuur 35). 
Het belangrijkste verschil tussen een pacemaker en een ICD 

is dat een pacemaker voor mensen is met een te laag 
hartritme en een ICD voor mensen met een te hoog 
hartritme. 

Figuur 34 

Figuur 35 
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Steunhart 
 Naast de bekende ICD en pacemaker zijn er ook 
andere interessante behandelmethodes. Een 
voorbeeld daarvan is het steunhart, een redelijk 
nieuwe en veelbelovende techniek. Een 
steunhart is een pomp die de pompfunctie van 
een kamer van het hart zou kunnen 
ondersteunen of zelfs overnemen. Er zijn allerlei 
modellen van een steunhart die op hun eigen 
manier het hart ondersteunen. Het meest 
voorkomende steunhart is een pomp die in de 
buikholte wordt geplaatst (figuur 36). Er lopen 
twee buizen uit deze pomp, de ene maakt 
verbinding met de linkerkamer (E) en de ander 
met de aorta (D). Het bloed stroomt op 
natuurlijke wijze de linkerkamer binnen. Vanaf 
hier loopt het bloed echter via de buis naar de 
pomp (A) en vanaf hier wordt het bloed met 
kracht weer de aorta in gepompt. In dit geval 

neemt de pomp dus de samentrekking van de 
linkerkamer over. Buiten de pomp om draagt 
men altijd een tas bij zich met daarin de batterijen van de pomp (B) en een uitwendige controller (C) 
die door de buikwand heen verbinding maakt met de pomp. 

Een steunhart kan als drie verschillende functies dienen. Eén hiervan is als brug naar herstel. Doordat 
het steunhart het hart tijdelijk ontlast geeft het het hart de kans om te herstellen. In dit geval is het 
wel nodig dat de patiënt stollingwerende medicijnen krijgt. De kans dat in de mechanische 
onderdelen van een steunhart bloedstolsels ontstaan, is namelijk groter dan in de eigen vaten. Dit, 
omdat het lichaam reageert op het lichaamsvreemde materiaal. Deze bloedstolsels kunnen in een 
kransslagader de doorgang blokkeren, waarna een hartinfarct optreedt. 
Een steunhart kan ook dienen als een alternatief voor een harttransplantatie. Doordat het hart 
ontlast wordt is er een kans dat het zodanig herstelt, dat er geen harttransplantatie meer hoeft 
plaats te vinden. 
Aangezien de wachttijd van een donorhart erg lang kan zijn, kan een steunhart ook gebruikt worden 
totdat een donorhart beschikbaar is. In dat geval dient het steunhart als een brug naar 
harttransplantatie. 

Harttransplantatie 
Een harttransplantatie wordt vaak gezien als het laatste redmiddel voor een patiënt met hartfalen. 
Bij een harttransplantatie wordt een hart dat niet meer goed functioneert door middel van een 
chirurgische ingreep vervangen door een gezond donorhart. Helaas is het alleen niet zo makkelijk om 
aan een donorhart te komen. Naast het feit dat het aanbod van donorharten kleiner is dan de vraag 
hiernaar, zijn er veel voorwaarden waar een patiënt aan moet voldoen om een donorhart te krijgen. 
Eén voorwaarde waaraan de patiënt moet voldoen is dat de bloeddruk in de longen niet te hoog mag 
zijn. Als dit het geval is, dan kan dit namelijk schadelijk zijn voor het donorhart omdat het niet 
gewend is om tegen een hoge druk op te pompen. Bovendien moeten ook de bloedgroep en de 
lichaamsgrootte tussen de donor en de ontvanger overeenkomen. Heeft er een harttransplantatie 
plaatsgevonden, dan moet de patiënt de rest van zijn leven medicijnen gebruiken. Deze medicijnen 
zorgen ervoor dat het immuunsysteem van het menselijk lichaam wordt onderdrukt. Dit voorkomt 
dat het lichaam het nieuwe hart alsnog zal afstoten. 

Figuur 36
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Naast deze ingrepen, waarbij de arts een mechanisme gebruikt om het hart te ondersteunen of om 
de functie van het hart over te nemen, kan de arts ook behandelingen toepassen die het hart 
gedeeltelijk of helemaal genezen. Dit zijn meestal taken voor de hartchirurg. Sommige van deze 
ingrepen, zoals onder andere het dotteren, kunnen ook door een cardioloog uitgevoerd worden. 
Naast het dotteren zijn bypassoperaties en kunstkleppen andere voorbeelden van zulk soort 
behandelingen. 

Dotteren 
Dotteren wordt gebruikt als er bij een patiënt sprake is 
van een vernauwing in een slagader. Is er sprake van 
een vernauwing in de kransslagader, dan kan dit 
opgemerkt worden doordat de patiënt pijn aan de borst 
kan ervaren. Bij het dotteren wordt een zeer dun 
slangetje, een katheter, met voorop een kleine lege 
ballon door de huid geprikt. De katheter wordt via de 
slagaders naar de locatie van vernauwing geleid. 
Wanneer de katheter is aangekomen op deze locatie, 
pompt de cardioloog het ballonnetje op met lucht 
waardoor de slagaderwanden naar buiten worden 
gedrukt (figuur 37). De ballon rekt de vernauwing op en 
zorgt dat er weer voldoende bloed door de slagader kan 
stromen. Vervolgens loopt het ballonnetje weer leeg. 
Op een röntgenfilmpje is het proces goed te volgen en 

kan er na afloop uit geconcludeerd worden of de 
vernauwing is verholpen.  

In bepaalde gevallen is het noodzakelijk om een stent te plaatsen op de plek van de vernauwing. Een 
stent is een soort veer die voorkomt dat de slagaderwand terugzakt. Een stent zit bij het inbrengen 
van de katheter om het ballonnetje heen. Bij het oppompen van de ballon neemt de diameter van de 
stent toe tot het punt waarbij de ballon weer leegloopt (figuur 38). De katheter met de ballon wordt 
na afloop weer verwijderd en de stent blijft achter in het bloedvat. Wanneer iemand een 
dotterbehandeling heeft doorlopen, mag deze persoon snel weer naar huis. De persoon kan zich ook 
weer snel fit voelen. Dit is helaas een bedrieglijk gevoel.  

Figuur 37 

Figuur 38 
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De vernauwing kan misschien wel verholpen zijn, maar de desbetreffende persoon heeft deze 
vernauwing opgelopen door een vaatziekte waaraan deze persoon dus nog steeds lijdt. De persoon 
moet onder behandeling blijven om ervoor te zorgen dat er in de toekomst geen nieuwe klachten 
ontstaan. Bovendien zal de patiënt de rest van zijn leven stollingwerende medicijnen moeten slikken 
om de vergrote kans op bloedstolsels als gevolg van de lichaamsvreemde stents kleiner te maken. 
Ook is het beperken van de risicofactoren zoals het eten van cholesterol belangrijk om de kans op 
nieuwe vernauwingen te voorkomen. Wanneer de patiënt erin faalt om minder cholesterol te eten 
kunnen er ook cholesterolverlagers voorgeschreven worden. 

Bypassoperatie 
Een bypassoperatie is een goed alternatief voor het dotteren 
in het geval dat er te veel vernauwingen in de kransslagaders 
zitten of als dotteren om een andere reden niet mogelijk is. 
Bij een bypassoperatie wordt de vernauwing in de slagader 
niet verholpen, maar wordt er een omleiding voor het bloed 
gecreëerd. Dit doet men met een ander bloedvat, afkomstig 
uit een ander deel in het lichaam. Een chirurg zal een 
bypassoperatie aan het hart uitvoeren als er een vernauwing 
in de hoofdstam van een van de drie grote kransslagaders 
aanwezig is (figuur 39). Men spreekt dan van drievatslijden. 
Een bypassoperatie is een grote klus die enkele uren kan 
duren. De eerste stap voor de chirurg is het wegzagen van 
het borstbeen waardoor het hart en de kransslagaders goed 
zichtbaar worden. Vervolgens kan de operatie voortgezet 
worden op twee manieren, met de octopusmethode of met 
een hart-longmachine. De octopusmethode is een moderne 
manier om te gebruiken bij een bypassoperatie. Bij deze 

methode wordt het hart alleen op de plaats waar de 
omleiding komt, verdoofd. Het overige gedeelte van het hart 
blijft tijdens de operatie samentrekken. Om het hart op een bepaald gedeelte stil te leggen worden 
er geen verdovende middelen gebruikt, maar speciale zuignappen die het hartspierweefsel tijdelijk 
deactiveren. Naast de octopusmethode bestaat ook de methode die gebruik maakt van de hart-
longmachine. Bij deze methode wordt heel de hartfunctie overgenomen door de machine. De grote 
bloedvaten van het hart worden aangesloten op de machine die vervolgens het bloed van zuurstof 
voorziet en het bloed rondpompt. Wanneer het hart helemaal stilgezet is kan de chirurg zijn werk 
doen. 

Figuur 39
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Ook binnenin het hart kunnen er onderdelen zijn 
die beschadigd raken of zelfs hun functie kunnen 
verliezen. Zo kan het zijn dat een hartklep 
bijvoorbeeld niet meer goed sluit waardoor 
bloed kan terug lekken. Hier kan sprake van zijn 
als een hartklep verkalkt is (figuur 40). Men 
spreekt dan van klepgebreken. Het inbrengen 
van een kunstklep gaat net zoals bij een 
bypassoperatie. De patiënt wordt onder narcose 
gebracht en vervolgens wordt het borstbeen 
weggezaagd. Bij het inbrengen van een kunstklep 
is echter alleen de methode die gebruik maakt 
van de hart-longmachine mogelijk. De grote 
bloedvaten van het hart worden aangesloten op 
de hart-longmachine en zodra het hart is stilgelegd kan de chirurg het hart opensnijden en de klep 
vervangen. De chirurg verwijdert de aangetaste hartklep en naait de kunstklep op de juiste plaats 
vast. 
Er bestaan twee verschillende soorten kunstkleppen, namelijk een biologische en een mechanische 
kunstklep. Elke kent zijn voor- en nadelen. Mechanische hartkleppen worden meestal gebruikt bij 
jongere patiënten, terwijl de biologische hartkleppen meestal worden gebruikt bij oudere patiënten. 
De mechanische klep (figuur 41) bestaat voornamelijk uit metaal en kunststof. Het voordeel van deze 
klep is dat het amper slijt en zo een leven lang mee kan gaan. Een nadeel van de mechanische 
kunstklep is dat de kans op bloedstolsels in de bloedbaan vergroot als reactie op het 
lichaamsvreemde materiaal. Dit vergroot de kans op een hartinfarct of beroerte. Om deze reden 
moet een persoon met een mechanische kunstklep gedurende zijn hele leven stollingwerende 
medicijnen nemen. De biologische kunstklep (figuur 42) is gemaakt van menselijk weefsel. Het 
voordeel hiervan is dat alleen in de eerste maanden na de ingreep de patiënt stollingwerende
medicijnen moet nemen en daarna niet meer. 

Het nadeel van de kunstklep is dat het na enkele jaren gaat verkalken en dus niet een leven 
lang meekan. Dit laat ook gelijk de reden zien waarom een mechanische klep vaker bij
jongeren gebruikt wordt en een biologische klep vaker bij ouderen. 

Er zijn dus vele behandelmethodes van hart- en vaatziekten beschikbaar en dankzij de moderne 
technologie zullen er steeds betere en efficiëntere behandelmethodes ontdekt worden. 

Gezonde klep   Verkalkte klep 

Figuur 40 

Figuur 41 Figuur 42 

Kunstkleppen 
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6. Hoe ziet het leven van een hartpatiënt er na behandeling uit?
Na behandeling hebben veel patiënten een lang en zwaar traject in het ziekenhuis achter de rug. 
Heeft de patiënt eindelijk toestemming om naar huis te gaan, dan is het helaas niet zo dat ieder gelijk 
alle dagelijkse activiteiten mag oppakken. Het hart moet eerst nog rusten. De lengte van de periode 
waarin het hart moet rusten verschilt per ziektebeeld en per persoon. De meest voorkomende 
activiteiten waar rekening mee gehouden moet worden na behandeling zijn autorijden, werken en 
op vakantie gaan. 

Autorijden 
Er zijn landelijk regels afgesproken over wanneer men na een behandeling in het ziekenhuis weer 
mag autorijden. Deze regels worden opgesteld door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 
(CBR). De duur is afhankelijk van het ziektebeeld en van de persoon. Bij een hartinfarct is de tijd 
waarna men weer mag autorijden bijvoorbeeld minimaal vier weken. Nadat de benodigde tijd 
verstreken is moet een arts eerst toestemming geven op basis van onderzoek. Geeft de arts 
toestemming, dan is de persoon kennelijk weer in staat om auto te rijden. 

Werken 
Ook moet men na een behandeling goed nadenken of en wanneer het mogelijk is om weer te gaan 
werken. Of men alweer snel kan gaan werken hangt natuurlijk erg af van de soort baan. Zo zou men 
eerder weer aan de slag kunnen bij zittend werk waar men weinig stress ondervindt, dan wanneer 
men een baan heeft die fysiek en/of mentaal zwaar is. In dat geval is een rustperiode van dagen of 
soms zelfs weken van hartrevalidatie noodzakelijk. In deze weken herstelt het hart van de ingreep. 
Voordat men na een behandeling daadwerkelijk weer aan de slag kan, moet eerst tussen de arts en 
de bedrijfsarts overleg plaatsvinden over de gezondheid. 

Op vakantie gaan 
Na een mentaal zware periode van behandelingen zal men misschien wel behoefte hebben aan een 
ontspannende vakantie, maar mag iemand eigenlijk wel op vakantie gaan na een behandeling in het 
ziekenhuis? Meestal kan men vier weken na behandeling weer zorgeloos op reis, mits de 
vakantiebestemming niet te ver weg is. Als er een lange, inspannende reis op het programma staat is 
het beter om deze te annuleren of te verzetten. Door een lange en inspannende reis kunnen het 
lichaam en de geest namelijk vermoeid raken waardoor het hart niet voldoende kan rusten. Staat er 
een actieve reis of een reis naar een grote hoogte in de bergen op de planning, dan moet men dit 
eerst met de cardioloog overleggen. Een actieve vakantie kort na behandeling is namelijk te veel 
gevraagd van het hart. Een actieve vakantie vol met sporten vergt een snelle en krachtige 
samentrekking van het hart. Het hart krijgt hierdoor niet de kans om te herstellen van de 
behandeling. 
Hoog in de bergen is het zuurstofgehalte in de lucht lager dan op kleinere hoogtes. Deze plotselinge 
verandering van het zuurstofgehalte in de lucht zou fataal kunnen zijn voor het hart. Om het 
zuurstofgehalte in het bloed op peil te houden moet het hart namelijk sneller en krachtiger 
samentrekken. Ook dit voorkomt het hart te herstellen. 

Het leven na een behandeling ziet er op korte termijn dus rustig uit. Het hart heeft de tijd en de rust 
nodig om te herstellen. Om het hart niet te veel te belasten moet men rekening houden met 
autorijden, werken en op vakantie gaan. Op lange termijn is het belangrijk dat de levensstijl wordt 
aangepast om verdere beschadiging van het hart en de bloedvaten te voorkomen. 
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7. Hoe gezond is ons hart?
Na vele dagen onderzoek te doen naar hoe een gezond hart werkt, welke hart- en vaatziekten er zijn, 
hoe deze te diagnosticeren zijn en wat de oorzaak is van deze ziekten, heeft het team besloten om te 
onderzoeken of hun eigen harten eigenlijk wel gezond is. Dit onderzoek is gebaseerd op het 
uitvoeren van een fietsproef en het maken van een echo in het IJsselland Ziekenhuis, te Capelle aan 
den IJssel. 

Uitslagen fietsproef 
Ten eerste hebben beide leden van het team een fietsproef afgenomen. De resultaten van de 
fietsproef zijn in de vorm van een ECG weergeven. Uit de resultaten kunnen verschillende dingen 
geconcludeerd worden. Het eerste ECG is van een meisje van zestien jaar met een gewicht van 56 
kilogram. Deze persoon heeft een goede conditie en heeft voor deze proef goed gegeten. Het 
tweede ECG dat besproken zal worden is van een jongen van zeventien jaar met een gewicht van 70 
kilogram. Deze persoon heeft een matige conditie en heeft voor deze proef niet goed gegeten.  
Met behulp van de fietsproef zijn verschillende dingen op te merken. Bij het ECG van de vrouw zijn 
hartoverslagen te herkennen. Bij hartoverslagen komt een hartslag te vroeg ten opzichte van het 
regelmatige hartritme. Vervolgens treedt er een langere pauze op tot de volgende hartslag. Hierdoor 
heeft het hart meer tijd om zich te vullen met bloed en zal het slagvolume bij de volgende hartslag 
groter zijn. Het hart voert deze slag uit met een grotere hoeveelheid bloed in de kamers, wat aan te 
voelen kan zijn als een soort bons. Hartoverslagen kunnen verschillende oorzaken hebben en zijn 
over het algemeen onschuldig. Zo’n 70% van de Nederlandse bevolking heeft weleens hartoverslagen 
gehad4. Merendeel zal hier niet eens bewust van zijn geweest. Alleen bij klachten kan de cardioloog 
verder onderzoek uitvoeren en medicijnen voorschrijven. De hartoverslagen van het vrouwelijke 
teamlid zijn te herkennen op het ECG. In figuur 43 is nogmaals een ECG van een gezond hart 
weergeven. In figuur 44 is een fragment van het ECG van het vrouwelijke teamlid weergeven. 
Uit het fragment is te concluderen dat de tijd tussen het QRS-complex en de T-top van de vorige 
hartslag, ofwel de tijd tussen het herstel van de kamers en het opnieuw samentrekken van het 
hartspierweefsel in de kamers, erg kort is. Bovendien wordt het samentrekken van de boezems 
overgeslagen en dus ontbreekt de P-top in het ECG. De blauwe cirkel laat het ontbreken van de P-top 
en de korte tijd tussen de T-top en het QRS-complex zien. 
Door het ontbreken van de samentrekking van de boezems is er weinig tot geen bloed de kamers 
ingepompt wanneer het tweede QRS-complex plaatsvindt. Na deze samentrekking van de 
kamerwandspieren zal er een langere pauze optreden waarin het hart weer herstelt en vervolgens 
het “normale” ritme weer oppakt. De langdurige pauze is weergeven met de rode cirkel. 

4 drs. B. J. Van den Berg 

Figuur 44 Figuur 43 
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Ook bij het ECG van de jongen is wat opvallends te zien, namelijk een incompleet 
rechterbundeltakblok. Een rechterbundeltakblok wordt ook wel een RBTB genoemd. Een RBTB is een 
aandoening waarbij de elektrische signalen vertraagd worden in hun weg naar de rechterkamer. 
Hierdoor trekt het hartspierweefsel in de rechterkamer later samen dan het hartspierweefsel in de 
linkerkamer. Een RBTB hoeft niet levensbedreigend te zijn. Een persoon met een RBTB ondervindt 
meestal geen klachten. Een RBTB hoeft zelf dan ook niet behandeld te worden. Wanneer er een 
andere aandoening is die de RBTB veroorzaakt, dan zal behandeling natuurlijk wel nodig zijn. Er zijn 
verschillende mogelijke oorzaken van deze aandoening, waaronder bijvoorbeeld een aangeboren 
hartafwijking of een infectie in de hartspier. Een RBTB is op een ECG te herkennen aan het feit dat de 
R-top van het QRS-complex in V1 later optreedt dan in V2 tot en met V6. V1 tot en met V6 geven de 
plakkers aan die men op zich heeft tijdens het maken van een ECG. Een rechterbundeltakblok is te 
zien in de grafieklijn van V1, omdat deze zich het dichtst bij de rechterkamer bevindt. In onderstaand 
fragment van het ECG (figuur 45) is dit te herkennen aan het feit dat de P-top in V2 tot en met V6 in 
alle gevallen op de rode verticale lijn plaatsvinden (omcirkeld met oranje in V2). In V1 bevindt de P-
top zich echter rechts naast de rode lijn (omcirkeld met groen). Dit is een indicatie voor het feit dat 
de P-top in V1 later heeft plaatsgevonden. Dit geeft weer dat de rechterkamer later samentrekt dan 
de linkerkamer.  

Ook is deze aandoening te herkennen aan het feit dat het QRS-complex tussen de 100 en 120 
milliseconden duurt. Bij een complete rechterbundeltakblok duurt deze langer dan 120 
milliseconden. Dit duidt erop dat de duur waarin de rechterkamer samentrekt, langer duurt dan 
gewoonlijk. 

Figuur 45 
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Uitslag echo 
Binnen het team ontstond enige ongerustheid over de resultaten van de fietsproef bij het mannelijke 
testpersoon. De ongerustheid ontstond, omdat een rechterbundeltakblok een gevolg kan zijn van 
een andere hartaandoening. Om te onderzoeken of er een andere hartaandoening aanwezig is bij het 
mannelijke testpersoon heeft het team besloten om een echo van het hart te laten maken. De 
werking hiervan wordt beschreven bij de diagnosemethodes. Uit de resultaten van deze echo blijkt 
niks verontrustends. Dit blijkt uit de volgende resultaten. Bij de echo is eerst gemeten of de 
ejectiefractie in orde is. Hiermee kan bekeken worden of er sprake is van hartfalen. Hiervoor werd 
eerst het volume van de linkerkamer gemeten wanneer deze op zijn grootst is ofwel wanneer deze in 
rust is (figuur 46). Het volume in deze toestand is 124,0 ml. Vervolgens is het volume van de 
linkerkamer gemeten wanneer deze op zijn kleinst is ofwel op het moment waarop de kamer het 
meest is samengetrokken (figuur 47). Het volume van de linkerkamer is in deze toestand 49,7 ml. Uit 
deze gegevens is te concluderen dat de linkerkamer tijdens een hartslag met 74,3 ml is gekrompen. 
De ejectiefractie van de kamer volgt uit (74,3/124) x 100 = 59,9%. Deze waarde ligt netjes rond de 
norm van 60%. Er is dus niks aan de hand met de pompkracht van het hart. 

Figuur 46 

Figuur 47 
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Vervolgens is er onderzocht of er misschien iets met de kleppen in het hart aan de hand is. Er werd 
eerst gekeken naar de aortaklep. Op de echo is goed te zien dat deze klep goed opent en sluit. Op de 
afbeelding is het hart vanaf de bovenkant afgebeeld waardoor de aortaklep in gesloten toestand 
goed zichtbaar is. In figuur 48 is, zoals dat in vaktaal een ‘Mercedes teken’ wordt genoemd, een 
gesloten aortaklep te zien (omringd door groene cirkel). De drie op elkaar staande witte strepen in de 
cirkel geven de wanden van de kleppen weer. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de kleppen 
goed op elkaar aansluiten. De aortaklep sluit goed en dus is er geen sprake van lekkage. De volgende 
klep waarnaar gekeken is, is de mitralisklep. In figuur 49 is te zien dat er een kleine lekkage zit bij 
deze klep, aangegeven met de rode cirkel. Volgens de cardioloog is een kleine lekkage bij de 
mitralisklep normaal en duidt dit dus niet op een aandoening. 

Nadat de cardioloog de resultaten nog eens grondig had doornomen was de conclusie dat de 
rechterbundeltakblok niet het gevolg is van een andere aandoening, maar aangeboren is. Dit kan 
goed kloppen aangezien de grootvader van het mannelijke testpersoon ook deze afwijking had. 

De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat er zowel bij het mannelijke als bij het 
vrouwelijke testpersoon een afwijking aanwezig is. Deze afwijkingen zijn respectievelijk een 
rechterbundeltakblok en hartoverslagen. Beide afwijkingen zijn echter onschuldig en vereisen ook 

Figuur 48 

Figuur 49 
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geen behandeling. Alleen als de twee testpersonen klachten gaan ondervinden, kan een cardioloog 
ingrijpen. 

8. Hoe kunnen wij ons hart gezond houden?
Risicofactoren zijn bepaalde aspecten die, in dit geval de kans op hart- en vaatziekten, vergroten. Er 
zijn talloze risicofactoren te benoemen en deze risicofactoren kunnen ieder ook weer tot 
verschillende gevolgen leiden. Welbekende boosdoeners zijn bijvoorbeeld tabaksrook en alcohol. 
Echter zijn er ook minder bekende risicofactoren die net zo goed tot hart- en vaatziekten kunnen 
leiden. 

Stress 
Een misschien wat onbekender risicofactor van hart- en vaatziekten is ongezonde stress. Het is lastig 
om te bepalen wat stress precies is en wanneer dit de grens van ongezonde stress bereikt. Iedereen 
zal stress namelijk anders ervaren. Ongezonde stress kan echter leiden tot een tal van klachten. Als 
het lichaam stress ondervindt, past het lichaam zich op bepaalde punten aan. Naast het stijgen van 
de bloeddruk en de hartslag, doet stress ook het glucosegehalte in het bloed toenemen. Spieren 
kunnen de extra glucose verbranden, waarbij energie vrijkomt. Ook wordt de bloedverdeling in het 
lichaam zodanig aangepast dat de spieren in bijvoorbeeld benen en armen relatief meer bloed 
aangevoerd krijgen dan de spieren in het verteringsstelsel. Met behulp van deze aanpassingen zorgt 
het lichaam ervoor dat het klaar staat om een razendsnelle reactie of inspanning te kunnen leveren.  
De eerste reden voor het feit dat stress ongezond is, ligt natuurlijk bij het feit dat mensen die stress 
ondervinden, eerder geneigd zijn ongezonder te gaan leven. Klachten van stress zijn bijvoorbeeld 
vermoeidheid, gespannen zijn of hoofdpijn. Door het feit dat men zich slechter voelt door de stress, 
gebeurt het regelmatig dat mensen die stress ondervinden ongezonder gaan leven door bijvoorbeeld 
alcohol te drinken of (weer) te gaan roken. Deze factoren vergroten de kans op hart- en vaatziekten. 
Houdt de ongezonde stress lang aan, dan kan de langdurige hoge bloeddruk tot beschadigingen in de 
slagaders leiden. De slagaders staan door de hoge bloeddruk voortdurend onder een grotere druk 
dan ze aankunnen. Niet alleen vermindert dit op lange termijn de elasticiteit van de slagaders, ook 
kunnen er beschadigingen in de slagaderwand ontstaan. Er ontstaan dan ruwe wanden waar 
vetstoffen aan kunnen hechten. Zo kan er een ophoping van vet in de slagader ontstaan. Dit leidt tot 
vernauwing en mogelijk zelfs tot gehele afsluiting van de slagader. In figuur 50 is de doorsnede van 
een slagader te zien waarin achtereenvolgens geen vetophoping, lichte vetophoping en ernstige 
vetophoping te zien is. In de derde slagader is te zien dat de grote concentratie aan vet tot een 
ernstige vernauwing heeft geleid. Men noemt dit proces van het vernauwen van de slagader 
slagaderziekte ofwel atherosclerose. 

Figuur 50 

Het weefsel waar een afgesloten slagader zuurstofrijk bloed naartoe moet vervoeren, krijgt bij een 
afsluiting van deze slagader geen zuurstof meer en sterft af. Vindt er een afsluiting in de 
kransslagader plaats, dan resulteert dit in een hartinfarct. 
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Als er sprake is van langdurige hevige stress, dan kan een gedeelte van de slagaderwand door de 
constant hoge bloeddruk zelfs gaan vergroten of verbuigen doordat de wand van de slagader 
verslapt, iets wat men een aneurysma noemt. Een aneurysma kan in elke slagader in het lichaam 
ontstaan en dit kan leiden tot een breuk in een slagader wat kan resulteren in een 
levensbedreigende inwendige bloeding (figuur 51). 

Figuur 51 

Stress kan dus leiden tot een ongezondere levensstijl, vernauwingen en/of afsluitingen in slagaders 
of zelfs een aneurysma. Er wordt gesproken over de gevolgen van stress in slagaders, omdat de 
bloeddruk in aders relatief veel lager is dan in slagaders. De beschreven gevolgen van stress die 
worden veroorzaakt door een hoge bloeddruk vinden daarom nauwelijks plaats in aders. 

Luchtvervuiling 
In de wereld van vandaag is luchtvervuiling een 
belangrijk onderwerp. Luchtvervuiling kan ontstaan door 
onder andere industrie en de uitstoot van auto’s. Men 
zal misschien denken dat luchtvervuiling slechts 
schadelijk is voor de longen. Erg kleine fijnstofdeeltjes 
kunnen echter in de longblaasjes komen en via diffusie in 
de bloedbaan terecht komen. Men denkt te vermoeden 
dat fijnstofdeeltjes de vorming van bloedpropjes 
bevordert5. 
Bloedpropjes zijn over het algemeen niet schadelijk voor 
het lichaam. Ze spelen een belangrijke rol in het 
herstellen van beschadigingen van bloedvaten. Worden 
er echter bloedpropjes gevormd zonder dat er 
beschadigingen zijn, dan kan een bloedpropje vast gaan 
zitten in een slagader of ader (figuur 52). Dit leidt tot 
vernauwing of afsluiting. Artsen spreken van een 
trombus, een overbodig bloedpropje.        Figuur 52
Het weefsel waarnaar een slagader zuurstofrijk bloed vervoert, zal door een afsluiting door een 
bloedpropje geen zuurstof meer aangevoerd krijgen. Het weefsel kan hierdoor afsterven door het 
gebrek aan zuurstof. Er wordt gesproken van een embolie als een slagader of ader compleet wordt 
afgesloten door een trombus. Bevindt er zich een trombus in de kransslagader, dan kan dit een 
hartinfarct veroorzaken als de kransslagader hierdoor 
afgesloten raakt. Luchtvervuiling kan dus de kans op een 
hartinfarct vergroten. 

5 http://www.hartwijzer.nl/Luchtvervuiling.php 

43

http://www.hartwijzer.nl/Luchtvervuiling.php


www.examenstick.nl www.havovwo.nl

PWS HART EN VAATZIEKTEN
door Cheyenne van der Avort en Rubens van den Berg
© havovwo.nl

Cocaïnegebruik 
Een kwart van de hartinfarcten bij mensen van de 18 tot 45 jaar oud is te wijten aan cocaïnegebruik6. 
Cocaïnegebruik is dus een belangrijke oorzaak van hartinfarcten. Voor andere vormen van drugs 
hebben onderzoeken nog te weinig resultaten opgeleverd om hieruit de conclusie te trekken dat ook 
zij een oorzaak zijn van hartinfarcten. Cocaïne kan uitwendig en inwendig gebruikt worden. Inwendig 
gebruik van cocaïne kan de kans op hartinfarcten vergroten. Het inwendig gebruik van cocaïne 
prikkelt namelijk het autonome zenuwstelsel. Dit is het zenuwstelsel in het lichaam dat automatisch 
processen regelt. Deze processen hebben dus geen bewuste aansturing nodig en vinden plaats 
zonder dat men erbij nadenkt, denk bijvoorbeeld aan de ademhaling. Cocaïne prikkelt het autonome 
zenuwstelsel waardoor er veranderingen optreden in de processen die door het autonome 
zenuwstelsel worden geregeld. De volgende verschijnselen kunnen onder andere optreden: het hart 
klopt sneller, de bloeddruk stijgt, de persoon heeft veel energie en er is sprake van een gevoel van 
euforie, een gevoel van extreme vreugde. Cocaïne kan in bepaalde gevallen het autonome 
zenuwstelsel als het ware te sterk prikkelen. Het hart gaat daardoor veel te snel of onregelmatig 
kloppen. De prikkels die de Sinusknoop afgeeft, worden te snel of onregelmatig afgegeven. Er treedt 
een tachycardie op: een onregelmatige of te snelle hartslag. In dat geval heeft het cocaïnegebruik tot 
een hartritmestoornis geleidt. Ook kan iemand die cocaïne heeft gebruikt een hartinfarct krijgen 
door een verkramping in de kransslagaders. Het hart krijgt daardoor tijdelijk geen zuurstof meer 
aangevoerd. De precieze oorzaak hiervan is nog onbekend. 

Het autonome zenuwstelsel kan zelfs ‘gewend’ raken aan de prikkel die cocaïne veroorzaakt. Het 
autonome zenuwstelsel heeft dan een volgende keer een grotere hoeveelheid cocaïne nodig om 
geprikkeld te worden. Om de volgende keer tot eenzelfde reactie te leiden als voorheen, moet de 
persoon dus meer cocaïne innemen. Dit effect kan voor sommigen erg verslavend zijn en leidt zo tot 
telkens een grotere inname van cocaïne. De kans dat deze persoon een hartinfarct of 
hartritmestoornis krijgt, wordt hierdoor vergroot. 

Omdat inwendig cocaïnegebruik tot een hogere bloeddruk leidt, zal er bij regelmatig cocaïnegebruik 
dus regelmatig sprake zijn van een te hoge bloeddruk. Dit kan leiden tot beschadigingen in de 
vaatwanden in slagaders en kan de elasticiteit van slagaders verslechteren. Dit kan resulteren in een 
hartinfarct of een aneurysma. Het precieze proces en de gevolgen van een te hoge bloeddruk zijn bij 
het risicofactor stress al toegelicht. 

Voeding 
Dat te veel koolhydraten en vetten niet goed voor de mens zijn, dat zal merendeel wel weten. Echter 
is er ook een ander voedingsmiddel dat erg schadelijk kan zijn en dat minder bekend zal zijn, namelijk 
te veel zout binnenkrijgen. Te veel zout binnenkrijgen verhoogt namelijk de bloeddruk in het lichaam. 
Zout stimuleert namelijk een chemische reactie die in de nieren plaatsvindt. Bij deze reactie wordt de 
stof angiotensine gevormd. Een extra grote zoutinname zorgt dus voor een extra grote concentratie 
angiotensine in het lichaam. Angiotensine is een hormoon dat de bloedvaten doet vernauwen. De 
extra afgifte van angiotensine resulteert dus in een hogere bloeddruk. Een regelmatig hogere 
bloeddruk kan weer leiden tot atherosclerose of aneurysma’s. Te veel zout vergroot dus de kans op 
slagaderziekte en aneurysma’s. 
Iets dat wel op het boodschappenlijstje gezet moet worden, is zalm, makreel, tonijn, haring of 
ansjovis. Deze vissoorten bevatten namelijk het vetzuur omega-3. Omega-3 stimuleert de productie 
van HDL-cholesterol. De lever maakt uit HDL-cholesterol en uit eiwitten HDL-blaasjes en die nemen 
cholesterol uit de bloedbaan op. De blaasjes vervoeren cholesterol vervolgens bijvoorbeeld naar 
cellen die het als grondstof voor hormoonproductie gebruiken. Regelmatig omega-3 binnenkrijgen 

6 http://www.hartwijzer.nl/Drugs.php 
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leidt er dus toe dat er minder cholesterol in de bloedbaan aanwezig is, waardoor de kans op 
slagaderziekte afneemt. 

Bovendien versterken risicofactoren elkaar. Wanneer men rookt en stress ondervindt, geldt niet dat 
deze persoon twee keer zo veel risico heeft als iemand die slechts rookt. Het totale risico is roken, 
stress ervaren én de combinatie van beide risico’s. 

Culturen 
Naast de hierboven genoemde risicofactoren van hart- en vaatziekten, zijn ook de leefgewoontes, 
ofwel de cultuur, van mensen belangrijk. Ook de eetgewoontes van diverse culturen hebben namelijk 
invloed op de gezondheid. Zo is bijvoorbeeld uit onderzoek van de GGD Amsterdam en het AMC 
gebleken dat Ghanezen en Surinamers met een Afrikaanse achtergrond vele malen vaker een te hoge 
bloeddruk hebben dan Nederlanders. Om precies te zijn heeft de helft van de mensen met een 
Nederlandse achtergrond die ouder zijn dan 60 jaar een te hoge bloeddruk. Bij de Ghanezen en 
Surinamers ligt dit percentage een stuk hoger, op bijna 90 procent7. Ondanks dat hiernaar al jaren 
onderzoek plaatsvindt, is een echt bewijsstuk nog niet gevonden. De onderzoekers vermoeden dat 
de oorzaak een grote zoutinname gecombineerd met een klein zoutverlies is. Vanwege gewenning 
aan de hogere temperaturen in de eigen landen zouden de lichamen van Surinamers en Ghanezen 
zich zo hebben aangepast, dat men minder is gaan transpireren bij wat voor Nederlanders ‘warme’ 
temperaturen zijn. Transpiratie is een van de manieren om zout uit het lichaam te verwijderen. 
Eenmaal aangekomen in Nederland verliezen Afrikanen en Ghanezen dus minder zout ten opzichte 
van Nederlanders. Voor hen voelt de temperatuur kouder aan dan voor Nederlanders: zij zijn veel 
warmer gewend. Er wordt bovendien veel zout gebruikt in de Surinaamse keuken. Een grotere 
zoutinname gecombineerd met een kleiner zoutverlies leidt zo tot een verhoogde productie van 
angiotensine in het lichaam. Dit resulteert in een hogere bloeddruk en dit vergroot de kans op een 
hartinfarct. 

Een ander welbekend feit is dat de cultuur van Amerika vol fastfood lijdt tot overgewicht. Bijna 40 
procent van de Amerikaanse volwassen inwoners had in 2015 en 2016 obesitas8.  Onder meer leidt 
dit obesitasprobleem tot een verlaging van de gemiddelde leeftijd van slachtoffers van een 
hartinfarct. Deze leeftijd is tussen 1995 en 2015 van 64 jaar gedaald tot 60 jaar9. Het voedsel dat veel 
Amerikanen eten bevat vooral verzadigde vetten. Verzadigde vetten zetten de lever aan tot de 
productie van cholesterol. Cholesterol komt vervolgens in de bloedbaan terecht en bij een hoge 
cholesterolconcentratie kan het cholesterol zich gaan afzetten in de wand van slagaders: 
slagaderziekte. De cultuur van veel Amerikanen waarbij men veel verzadigde vetten binnenkrijgt, 
vergroot dus de kans op een hartinfarct. Naast de vergrote kans op een hartinfarct, brengt obesitas 
natuurlijk nog veel meer gezondheidsrisico’s met zich mee door onder andere een vergrote kans op 
diabetes en artrose. 

7 https://www.gezondheidenco.nl/85541/andere-afkomst-andere-gezondheid/ 
8 https://www.nu.nl/gezondheid/4963430/steeds-meer-amerikanen-hebben-zware-vorm-
van-overgewicht.html  
9 https://www.nu.nl/gezondheid/4236677/hartaanval-treft-in-amerika-steeds-jongere-
mensen.html  
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Een ander steeds bekender wordend dieet 
is het Japanse dieet. In Japan lijdt 
gemiddeld 3,5 procent van de bevolking 
aan obesitas, wat een aanzienlijk groot 
verschil met de Westerse landen is die 
gemiddeld op de 30 procent zitten10. Het 
Japanse dieet bestaat uit een gevarieerde 
en gebalanceerde mix van de 
voedselproducten uit de eigen Japanse 
‘Schijf van vijf’ (figuur 53). Het Japanse 
dieet bestaat uit veel gevarieerde kleine 
maaltijden op één dag, zodat elk product 
uit de Japanse ‘Schijf van vijf’ iedere dag 
wordt gegeten. Uit een onderzoek is 
gebleken dat mensen die volgens het 
Japanse dieet aten en dronken, hun kans 
om te overlijden binnen vijftien jaar met 
vijftien procent afnam11. De onderzoekers 
geven als verklaring een verminderde kans 
op hart- en vaatziekten. Een van de 
bepalende factoren voor deze verminderde 
kans is te verklaren aan het feit dat er 
regelmatig vis wordt gegeten. Bepaalde vissoorten bevatten het vetzuur omega-3 dat de HDL-
cholesterol-productie bevordert en de kans op slagaderziekte verminderd. Al met al zou het leven 
volgens Japans dieet de gemiddelde levensverwachting een stuk verhogen. 

10 https://munchies.vice.com/nl/article/bm3bxq/eet-als-een-japanner-als-je-langer-gezond-
wil-leven 
11 https://munchies.vice.com/nl/article/bm3bxq/eet-als-een-japanner-als-je-langer-gezond-
wil-leven  

Figuur 53 
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Conclusie
Het leven met hart- en vaatziekten door de ogen van een patiënt ziet er niet fijn uit. Er staat deze 
persoon veel te wachten, waaronder het ondergaan van verschillende diagnosticeer- en 
behandelmethodes. Ook kan deze persoon last krijgen van verschillende symptomen. Hieronder 
vallen bijvoorbeeld pijn op de borst, vermoeidheid, hartoverslagen, koude handen en voeten, het 
verliezen van het bewustzijn en etalagebenen. Deze symptomen kunnen verschillende oorzaken 
hebben. De oorzaken van deze symptomen zijn bijvoorbeeld een zuurstoftekort in het hart, een 
verminderde pompkracht van het hart, een geleidingsblok of onvoldoende toevoer van 
zuurstofrijkbloed naar de hersenen. Om deze klachten te verhelpen moest het team de ‘bril’ van de 
cardioloog opzetten en een werkdag van een cardioloog persoonlijk meemaken. De cardioloog zal 
eerst vragen naar de symptomen. De cardioloog kan op basis van de beschreven symptomen kiezen 
uit bepaalde diagnosemethodes, waaronder een elektrocardiogram, een hartkatheterisatie, een 
echocardiogram en bepaalde scans. De cardioloog zal bij iedere patiënt een bloeddrukmeting en een 
bloedonderzoek uitvoeren. Nadat de cardioloog een diagnose heeft vastgesteld, wordt als eerste 
afgevraagd wat de oorzaak van het ziektebeeld is. Dit kan bijvoorbeeld een hoge bloeddruk, een 
vernauwing in een bloedvat of veroudering zijn. De cardioloog moet goed nagaan wat de precieze 
oorzaak van het ziektebeeld is. Wanneer de cardioloog dit niet goed constateert, zou het dus kunnen 
gebeuren dat een ICD wordt geïmplanteerd in plaats van een benodigde pacemaker. 
Veelvoorkomende behandelingen die een cardioloog kan toepassen zijn een ICD, een pacemaker, 
een steunhart, een harttransplantatie, dotteren, een bypassoperatie of het plaatsen van kunstmatige 
hartkleppen. Er zijn dus veel verschillende behandelmethodes waardoor bijna elke hart- en 
vaatziekte behandeld kan worden. Een ICD en pacemaker berusten op de elektrische activiteit 
binnenin het hart. Een steunhart en harttransplantatie berusten op het ondersteunen en het 
overnemen van de functie van het hart. Dotteren en bypassoperaties berusten op het vergroten van 
de zuurstofaanvoer naar het hart. Ten laatste zorgen de kunstmatige hartkleppen ervoor dat bloed in 
het hart niet de verkeerde richting opgaat tijdens het samentrekken van het hartspierweefsel en kan 
lekkages verhelpen. Nadat de behandelingen succesvol zijn uitgevoerd en de patiënt weer naar huis 
mag, moet er wel nog opgelet worden bij dagelijkse activiteiten. In de meeste gevallen moet de 
patiënt de eerste vier weken na behandeling zo veel mogelijk rusten en moet hij/zij vooral letten op 
werken, autorijden en op vakantie gaan. Na het onderzoek naar hoe gezond het hart is van de 
teamleden, zijn er hartoverslagen en een incompleet rechterbundeltakblok gediagnosticeerd. Het 
incomplete rechterbundeltakblok is verder onderzocht met behulp van een echocardiogram. Om het 
hart zo gezond mogelijk te houden is het nodig om verschillende risicofactoren van hart- en 
vaatziekten zoals stress, cocaïne en te veel zout eten, te vermijden.  
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Nawoord 
Wij hebben heel veel plezier gehad met het maken van dit profielwerkstuk. Wij beschikken nu over 
veel meer kennis over het hart en bijbehorende aspecten dan wij aan het begin voor ogen hadden. 
Vooral toen wij onze kennis konden toepassen op ons eigen hart gaf dit ons voldoening. We zijn erg 
enthousiast over de kennis die wij nu beheersen en hopen dat dit tijdens onze toekomstige studies 
goed van pas zal komen. 
Wij willen graag drs. B.J. van den Berg bedanken voor het mogelijk maken van verschillende 
onderzoeken binnen het IJsselland ziekenhuis. Verder willen wij ook de assistenten van de afdeling 
cardiologie bedanken voor het helpen met het uitvoeren van de testen en het verstrekken van 
informatie. Als laatst willen wij de heer F. Spierings bedanken voor de begeleiding tijdens dit 
werkstuk en het beantwoorden van de nodige vragen. 
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Logboek 
Activiteit Duur (in uren) Totale duur (in 

uren) 
Door wie 

Hoofdvraag en 
deelvragen opstellen 

1,75 3,50 Rubens en Cheyenne 

Onderzoeksplan 
opstellen 

1,00 2,00 Rubens en Cheyenne 

Contactmomenten 1,00 2,00 Rubens en Cheyenne 

Werken aan deelvraag 1 18,50 18,50 Cheyenne 

Werken aan deelvraag 2 14,50 14,50 Cheyenne 

Werken aan deelvraag 3 8,50 8,50 Rubens 

Werken aan deelvraag 4 3,00 3,00 Rubens 

Werken aan deelvraag 5 10,50 10,50 Rubens 

Werken aan deelvraag 6 4,00 4,00 Rubens 

Werken aan deelvraag 7 9,00 9,00 Rubens 

Werken aan deelvraag 8 11,00 11,00 Cheyenne 

Meelopen met 
cardioloog van den Berg 
in het IJsselland 
Ziekenhuis 

5,00 10,00 Rubens en Cheyenne 

In het IJsselland 
Ziekenhuis fietsproeven 
ondergaan 

2,00 4,00 Rubens en Cheyenne 

In het IJsselland 
Ziekenhuis een echo 
laten maken 

2,00 4,00 Rubens en Cheyenne 

Bespreking en reflectie 
van elkaars stukken 

19,00 38,00 Rubens en Cheyenne 

Opzet werkstuk 7,00 14,00 Rubens en Cheyenne 
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