Leren over je lijf
Het hart en het hartinfarct

Leren over je lijf

Wat is Cardiologie?

Het Hart en het Hartinfarct

Ton Gorgels
Cardioloog

Aantal hartinfarcten per jaar in
Maastricht e.o.

400

HARTZIEKTEN
• Onderzoek
• Behandeling met
– Medicamenten
– Pacemakers
– Catheters

Hoeveel pompt het hart?
•
•
•
•
•
•

Cardiale aandoeningen
•
•
•
•

Kransslagader vernauwingen
Kleplijden
Ritmestoornissen
Hartspieraandoeningen

Per slag:
70 cc
Per minuut: 70 x 70 cc =
5 liter
Per uur: 60 x 5 liter =
300 liter
Per dag: 24 x 300 liter =
7.000 liter
Per jaar: 365 x 7200 liter = 2.500.000 liter
Per 75 jaar:
200.000.000 liter

Klinische presentaties
• Pijn op borst
– angina pectoris
• Kortademigheid, vasthouden van vocht
– hartfalen
• Hartkloppingen
– ritmestoornissen
• Duizeligheid, collaps, plotse dood
– aritmieë
aritmieën

Vernauwing kransslagader
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Nesteling van LDL in vaatwand
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Atherosclerose (athere vet, sclerose
verharding)

Atherosclerose
• Risicofactoren

• Nesteling van LDL in de vaatwand
• Oxydatieve stress, monocytenactivatie en
spiercelmigratie
• Fibreuze kapvorming, microrupturen en
atherothrombose

– Roken
– Hoge bloeddruk
– Suikerziekte
– Verhoogd cholesterol
– Depressie/type D persoonl.
– Inactiviteit
– Overgewicht

Atherosclerose

Vernauwing kransslagader

• Risicofactoren

• Coronarialijden
• Stabiele stenose in kransslagader
• Geeft pas symptomen bij aanzienlijke
vernauwing (70% of meer)

–Familiair voorkomen
–Leeftijd
–Geslacht

Coronarialijden

Angina pectoris

• Klinische presentaties

• Druk op de borst
• Trekkend naar linker arm, onderkaak, rug
• Ontstaat bij verhoogde zuurstofvraag:

–Angina pectoris
–Instabiele angina pectoris
–Hartinfarct

Verhoogde zuurstofvraag
•
•
•
•
•
•

Inspanning
Emotie
Koudeovergang
Na zware maaltijd
Verdwijnt als uitlokkend moment verdwenen is
Reageert op vaatverwijder (nitroglycerine)

Instabiele angina pectoris

Afsluiting kransslagader

•
•
•
•
•
•

• Hartinfarct

Plaque wordt instabiel:
Kap scheurt
Cholesterol puilt door scheur
Stolselvorming treedt op
Vasoactieve stoffen komen vrij met spasme
Dynamisch proces dat kan stabiliseren of tot volledige afsluiting
afsluiting
met infarct kan leiden

– Stolsel sluit kransslagader af
– Hartspier krijgt zuurstoftekort en
– Sterft af tenzij kransslagader direct
wordt opengemaakt

Incidentie acuut infarct
• Aantal eerste opnamen 19000
• Mannen 12700 vrouwen 6300
• Aantal overlijden buiten ziekenhuis
12000
• Mannen 6900 vrouwen 5700

Aanpak hartinfarct
• Onderzoek:
– Electrocardiogram
– Continue bewaking hartritme 24 uur
• Behandeling
– Dotteren (ballondilatatie)
– Stolsel oplossende medicatie

Kamerfibrilleren: de
oorzaak van hartstilstand

De defibrillator (AED)

Dotteren en stentplaatsing

De enige behandeling:
behandeling
defibrilleren door electroshock

Hartcatheterisatie

Dotterbehandeling
Rechter kransslagader afgesloten

Vat geopend met voerdraad

Resultaat na stentplaatsing

Normaal hart

Groot hartinfarct

Behandeling na hartinfarct
•
•
•
•

Cardiovasculair
risicomanagement
•
•
•
•

Stoppen met roken
Gewichtsreductie
Bewegen advies
Stressvermindering

Samenvatting
•
•
•
•

Het hartinfarct komt vaak voor
Plotselinge hartstilstand kan optreden
Reanimatievaardigheden zijn belangrijk
Als de kransslagader snel opengaat, blijft de schade
beperkt
• Preventie is belangrijk ook na het infarct
• Self management speelt hierbij een grote rol
• Goede voorlichting is belangrijk

Cardiovasculair risicomanagement
Hartrevalidatie
Psychosociale factoren
Arbeidsreintegratie

Medicatie na hartinfarct
• Betablokkers,
– geven hart rust
• Vaatverwijders,
– beschermen vaatwand,
– verlagen bloeddruk
• Bloedplaatjesremmers
– voorkomen stolsels
• Cholesterolverlagende middelen,
– stabiliseren plaques

