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Indien in de industrie of in de architectuur de vorm van een apparaat , een 
auto, een huis of een brug in belangrijke mate wordt bepaald door de 
functie en deze vorm ook als zodanig te herkennen is, dan spreekt men van 
functionele vormgeving. Het hart en de bloedvaten kunnen beschouwd 
worden als een samenhangend mechanisch systeem waarvan de vorm en 
de bouw evenzeer in belangrijke mate door de functie zijn bepaald. 

en De taak van het hart is bij uitstek mechanisch, namelijk het rondpompen 
ed van het bloed door een wijdvertakt buizenstelsel. Fascinerend is het feit 

dat een uiterst complexe embryologische ontwikkeling ten slotte resulteert 
in een orgaan met een zeer hoog rendement (gunstige verhouding tussen 
verbruikte en geleverde energie). Een orgaan dat een mensenleven lang 
de circulatie bij nacht en ontij, in rust en bij inspanning, 24 uur per dag, 7 
dagen per week en 365 dagen per j aar in stand houdt. Als we er van uitgaan 
dat het hart gemiddeld 5 liter bloed per minuut uitpompt, dan betekent dat 
7200 liter per etmaal, 2628000 liter per jaar en in een mensenleven van 75 
jaar 197000 ton, grofweg 200000 ton (1 ton = 1000 liter) . Een tankwagon 
van de Nederlandse Spoorwegen kan ongeveer 20 ton bevatten. Het hart 
pompt dus in een mensenleven 100 treinen van 100 tankwagons elk vol met 
bloed. En niet zo slapjes, want de gemiddelde arteriële bloeddruk bedraagt 
100 mmHg, hetgeen neerkomt op een druk van 135 cm water. Het eigen 
gewicht van het menselijke hart bedraagt nog geen 500 gram. Het hart 
heeft de grootte van een vuist. Dus per minuut pompt het hart al tien maal 
zijn eigen gewicht uit. Stelt u zich voor dat u elke 6 seconden uw eigen 
gewicht tot een hoogte van 1,35 m zou moeten optillen. 

* De tekeningen in dit hoofdstuk zijn van de hand van Dr. A .N.E. Zimmerman. 
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6.1.2 Spier of pomp? 
Het hart is een van spier gemaakte pomp met kleppen voor het eenrich
tingsverkeer . Er is lang over gediscussieerd of het hart primair een van 
spier gemaakte pomp is of een spier die toevallig pompt. Deze vraag is 
belangrijk , omdat het nog steeds niet geheel is opgehelderd hoe de werking 
van het hart nu precies wordt geregeld . Als het organisme zich inspant en 
veel zuurstof nodig heeft , moet het hart veel bloed rondpompen. Heerst 
er rust , dan kan het met minder bloed per minuut volstaan en kan het 
lichaam en kan ook het hart het kalm aan doen. Zou het hart primair als 
pomp werken, in analogie met industriële pompen, dan wordt de prestatie 
geregeld via de aangeboden hoeveelheid bloed; is het hart echter primair 
een spier, dan wordt de prestatie geregeld via nerveuze weg (vanuit de 
hersenen en het ruggemerg) in analogie met de wijze waarop de andere 
spieren in ons lichaam tot grotere - of kleinere - prestaties worden aange
spoord. 
Het hart werkt - kan althans werken - zowel primair als spier als primair 
als pomp. In het algemeen kan men stellen dat het gezonde hart vooral als 
een spier werkt en ook op dezelfde wijze bestuurd wordt , dus nerveus 
maar ook humoraal. Het hart als pomp komt vooral in actie onder patho
logische omstandigheden, zoals bij ernstige ziekten van de hartspier en/of 
het klepapparaat. Maar ook bij een totaal hartblock (zie blz. 144) waarbij 
het hart bij inspanning immers niet sneller kan gaan kloppen , reageert het 
hart als een echte pomp , met andere woorden het reageert op zijn aanbod. 
Het gezonde hart anticipeert, kan vooruitzien , heeft zich al op een grote 
lichaamsprestatie ingesteld , nog voordat die is begonnen. Het hart als 
pomp kan gezien worden als een 'back up system' , een extra veiligheid die 
in het geweer komt als de nerveuze en/of humorale besturing niet voldoen
de werkt of het hart niet kan bereiken. Hoe de werking van het hart van 
minuut tot minuut en van slag tot slag wordt geregeld, is nog steeds niet 
precies bekend. Het gaat hierbij namelijk niet alleen om het hart, maar 
ook om de bloedvaten: de arteriën en venen. Maar ook al weten we niet 
precies hoe , zeker is dat dit hele systeem van bloedsomloop dat we circula
tie noemen, uiterst nauwkeurig en efficiënt wordt geregeld . 
Over dit probleem heeft jarenlang een interessante wetenschappelijke 
controverse bestaan. Moeilijk om te lezen , maar boeiend is een aan dit 
onderwerp gewijd speciaal nummer van Physiological Reviews uit 1955 
(zie literatuurlijst). 

6.1.3 De functionele bouw van het hart 
Het hart wordt beschouwd als een holle spier , verdeeld in vier van elkaar 
gescheiden compartimenten (fig. 6-1). Functioneel gezien bestaat het hart 
uit twee helften die elk een eigen pompfunctie hebben. We spreken van 
rechter en van linker harthelft . Het rechter hart verzorgt de longcirculatie; 
het linker hart verzorgt de grote of lichaamscirculatie. 
Voor een normale functie van het hart zijn goed functionerende kleppen 
essentieel. De kleppen tussen boezems en kamers (atria ventriculaire klep
pen) zien er heel anders uit dan de kleppen tussen kamers en respectieve-
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Schematische voorstelling van de belangrijkste (onder)delen van het hart. 

ves = venacavasuperior e ndo = e ndocard 
VP = vena pulmonalis epi = epicard 
RA rechter at rium AP = arteria pulmonalis 
AS a triumseptum VS = ve ntrikelseptum 
SC sinus coronarius LV linker ventrikel 
Vel vena cava inferior Ao aorta 
Tr tricuspidalisklep LA linker atrium 
RV rechter ventrikel Mi mitralisklep 

(Overgenomen uit: E. O . Robles de Medina, e.a., Elektrocardiografie voor de hartbewaking . 
Wolters-Noordhoff , Groningen , 1980.) 

lijk longslagader en aorta (semilunaire kleppen). Het sluitings- en het 
openingsmechanisme zijn dan ook totaal verschillend . De tricuspidalis- en 
mitraliskleppen functioneren op ongeveer dezelfde wijze. De pulmonalis
en aortakleppen eveneens, maar dan verschilIend van de atrioventriculaire 
kleppen. Dit verschil in bouw tussen de atrioventriculaire (A V-)kleppen 
en de semilunaire doorgangen is vrij zeker een gevolg van het feit dat de 
atrioventriculaire openingen veel groter zijn dan de semilunaire doorgan
gen. Dit blijkt ook uit de aanwezigheid van papillaire spieren voor de 
AV-kleppen (zie blz. 119, De mitralisklep) , terwijl de semilunaire kleppen 
zonder hulp , dus door eigen vorm, voldoende weerstand kunnen bieden 
aan het drukverschil dat tijdens de diastole over deze kleppen aanwezig is. 
We komen hierop terug. 

De rechter harthelft 
De rechter harthelft bestaat uit twee gedeelten , de rechter boezem (atrium) 
en de rechter kamer (ventrikel). Rechter boezem en rechter kamer zijn van 
elkaar gescheiden door de zogenaamde tricuspidalisklep. Deze klep zorgt 
ervoor dat het bloed wel van boezem naar kamer kan , maar niet van kamer 
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naar boezem. De rechter boezem ontvangt zijn bloed via de onderste en 
bovenste holle aders, de vena cava inferior en superior (fig. 6-1). 
Er bevinden zich geen kleppen tussen de venae cavaeen het rechter atrium. 
De vena cava inferior voert het bloed vanuit de onderste lichaamshelft 
(beneden het middenrif of diafragma); de vena cava superior voert het 
bloed uit de bovenste lichaamshelft naar het rechter atrium. Voorts mondt 
in het rechter atrium nog de zogenaamde sinus coronarius uit, waardoor 
het bloed dat de hartspier voor zijn eigen functioneren heeft gebruikt naar 
het hart wordt teruggevoerd. Tussen rechter kamer en longslagader be
vindt zich de pulmonalisklep, die ervoor zorgt dat er geen bloed uit de 
longslagader naar de rechter kamer kan terugstromen. 
De rechter boezem en rechter kamer zijn van de linker boezem en linker 
kamer gescheiden door respectievelijk het atriumseptum (boezemtussen
schot) en het ventrikelseptum (kamertussenschot) . Zowel anatomisch als 
functioneel behoort het ventrikelsepturn tot de linker kamer. De rechter 
kamerholte wordt dus gevormd door de vrije wand van de rechter kamer 
en het ventrikelseptum dat, zoals gezegd, tot de linker kamer behoort. De 
wand van de rechter kamer is belangrijk dunner (slechts enkele millimeters 
doorsnede) dan die van de linker kamer (ongeveer 1 cm dik). Dit hangt 
samen met de belangrijk lagere druk in de longslagader (15-25 mm Hg) 
ten opzichte van die in de aorta, die onder normale omstandigheden 80-
130 mm Hg bedraagt. We zien nu meteen dat de dikte van de hartspier
wand voornamelijk wordt bepaald door de te leveren bloeddruk en niet 
door de hoeveelheid uitgepompt bloed, die immers voor linker en rechter 
harthelft in principe gelijk is. 
Het ontledigingsmechanisme van de rechter kamer wordt wel eens vergele
ken met datvan een blaasbalg, waarbij de vrije wand van de rechter kamer 
het bewegende deel van de blaasblag is en het ventrikelsepturn - dat 
immers tot de linker kamer behoort - het min of meer stilstaande deel. Een 
blaasbalg is bij uitstek geschikt om met weinig moeite veel lucht tegen een 
lage weerstand in uit te blazen. De rechter kamer is dan ook zeer geschikt 
om veel bloed tegen een lage weerstand uit te pompen. Tot de aangeboren 
afwijkingen van het hart behoren gaten in de tussenschotten tussen boe
zems en/of kamers; we spreken van atriumseptumdefect respectievelijk 
ventrikelseptumdefect. Omdat gemiddeld de druk in de linker harthelft 
hoger is dan in de rechter, krijgt het rechter hart bij zo een atrium- of 
ventrikelseptumdefect veel meer bloed te verwerken dan normaal. Het is 
daar, dank zij het blaasbalgprincipe, opvallend goed toe in staat, zolang de 
druk in de longslagader maar laag blijft. De rechter harthelft is er dus 
typisch op gebouwd om veel, soms heel veel bloed tegen een lage weer
stand in uit te pompen. De rechter kamer wordt dan ook wel een volume
kamer genoemd, de linker daarentegen drukkamer. 

De linker harthelft 
Het bloed dat de rechter kamer via de longslagader verlaat, bereikt via de 
arteriolen en capillairen van het longvaatbed de longvenen, die als gesprei
de vingers van de handen links - van de linker long - en rechts - van de 
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rechter long - uitmonden in het linker atrium. Ook tussen longvenen en 
linker atrium bevinden zich geen kleppen. Het linker atrium zit niet echt 
links , maar eerder aan de achterzijde van het hart. De topografische 
anatomie van het hart is weer van het grootste belang voor de - onbloedige 
-

diagnostiek van hartziekten. Zo bevinden de linker en rechter hoofd
bronchus zich ten opzichte van het linker atrium als de benen van een 
ruiter ten opzichte van een paard . Is het paard groot en dik , dan zijn de 
benen van de ruiter sterk gespreid ; is het linker atrium vergroot 

- zoals 
bijvoorbeeld bij een mitralisstenose - , dan is de op de thoraxfoto (fig . 6-2) 
goed zichtbare hoek tussen linker en rechter hoofdbronchus vergroot. 

Figuur 6-2 
Röntgenfoto van de thorax van een patiënte met een mitralisstenose. De kernschaduw (het 
vergrote linker atrium) is heel dun gestippeld . De vergrote hoek tussen de beide hoofdbronchi 
is eveneens zichtbaar. 

Het linker atrium ligt dus aan de achterzijde van het hart. De linker 
kamer ligt voornamelijk links en wijst met de punt naar voren. De grens 
tussen linkér atrium en linker ventrikel is het mitralisklepvlak dat vrijwel 
evenwijdig aan de voorste thoraxwand in de ruimte staat. Het bloed dat 
van linker atrium naar linker ventrikel stroomt, gaat dus niet zozeer van 
boven naar beneden , maar van achteren naar voren. Dit te weten, is weer 
belangrijk voor de fysische diagnostiek van mitralisklepaandoeningen. 

alis- De mitralisklep bestaat uit twee slippen, een voorste en een achterste; 
eigenlijk zou het beter zijn van een bovenste en een onderste te spreken. 
De mitralisklep gaat open als de druk in de linker boezem hoger wordt dan 
die in de linker kamer, of de druk in de linker kamer lager dan die in de 
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linker boezem; maar ook zonder aantoonbaar drukverschil tussen linker 
Diastole boezem en linker kamer openen de mitraliskleppen zich tijdens de diastole 

(rustpauze) van de linker kamer , vermoedelijk door de inherente vorm
verandering van de annulus fibrosus (bindweefselring tussen boezems en 
kamers) tijdens de relaxatie (verslapping) van de hartspier. 
De mitralisklep sluit onder invloed van het drukverschil dat tijdens de 

Systole systole (contractiefase van het hart) tussen linker kamer en linker boezem 
ontstaat. Dit drukverschil kan bij mensen met een normale bloeddruk 
125 mmHg (is ongeveer 1,75 m water) bedragen, maar bij patiënten met 
een hypertensie of een aortastenose wel 200 mmHg en zelfs 300 mmHg 
(ongeveer 4 m water) - een zwembad is zelden dieper dan 3 m water. Die 
mitralisklep moet dus tijdens de systole geweldige krachten kunnen weer
staan en bovendien een vrij grote opening afsluiten. De slippen van de klep 
staan tijdens de systole bol en strak gespannen en puilen uit als bolle 
wangen in de holte van de linker boezem. 
Deze voor de functie van het hart en dus voor het leven zo vitale klep is in 
staat deze grote druk op een groot oppervlak te weerstaan dank zij twee 
spieren die aan de binnenzijde van de linker kamer ontspringen te weten 

Papillaire de papillaire spieren. We spreken van een voorste en een ach>terste papil-
spieren laire spier, overeenkomstig de voorste en de achterste slip van de mitra

lisklep. De slippen van de mitralisklep zijn via sterke peesdraden (de 
chordae tendineae) met de papillaire spieren verbonden (zie ook fig. 6-5). 
Als de linker kamer contraheert, dan contraheren de papillaire spieren 
mee, waardoor de mitraliskleppen worden vastgehouden en door de hoge 
druk niet kunnen openslippen. 
De functie van een pápillaire spier kan men vergelijken met die van de 
fokkenist in een zeilboot die aan de wind vaart. De chordae tendineae 
komen overeen met de fokkeschoot en de mitralisklep met de fok. Als de 
fokkeschoot niet krachtig genoeg aangetrokken wordt, dan klappert de 
fok in de wind, waardoor de functie van het zeil ernstig wordt belemmerd. 
Ook in het hart kennen we deze situatie, bijvoorbeeld als een papillaire 
spier verzwakt is - door een hartinfarct bijvoorbeeld - of als de chordae 
tendineae zijn aangetast (geschrompeld of afgescheurd) en uiteraard ook 
als de klep zelf beschadigd is - door een ontsteking bijvoorbeeld. Het 
sluitingsmechanisme van de mitralisklep faalt dan, de klep lekt en tijdens 
elke contractie van de linker kamer spuit er bloed terug naar de linker 

Mitralis- boezem; we spreken dan van een mitralisinsufficiëntie. 
insufficiëntie Het is belangrijk zich te realiseren dat de bouwen functie van het hele 

mitralisklepapparaat essentieel zijn voor een normaal werkend hart en dat 
enig inzicht in en kennis van het functioneren van de mitralisklep leiden 
tot een beter begrip van een aantallevensbedreigende hartafwijkingen. 

De linker 
ventrikel 

De linker kamer is heel anders gevormd dan de rechter. De holte lijkt 
enigszins op een kegel; een dwarsdoorsnede van de linker kamer is dan 
ook bij benadering rond (fig. 6-3). De wand van de linker kamer is vrij dik , 
ongeveer 1 cm, maar de dikte is niet overal gelijk. Aan de punt (apex) van 
de linker kamer is de spierwand maar enkele millimeters dik. Ook hiervoor 
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is vanuit de functie van de linker kamer een verklaring te vinden . Evenals 
voor alle andere onderdelen van het hart bestaat er ook speciaal voor de 
linker kamer een zeer nauwe samenhang tussen bouwen vorm enerzijds 
en functie anderzijds . Ook de linker kamer moet in staat zijn en is in staat 
grote hoeveelheden bloed uit te pompen , bijvoorbeeld bij een raceroeier 
meer dan 20 liter bloed per minuut - een flinke emmer water bevat 15 liter -
en daarbij een druk op te bouwen van ongeveer 200 mmHg: een ongeloof
lijke prestatie . 

RV 

Figuur 6-3 

achter 

LV 

voor 

Dwarsdoorsnede door linker en rechter ventrikel. Het is duidelijk waar te nemen dat he t 
ventrikelseptum tot de LV behoort. De holte van de LV is kegelvormig en een dwarsdoor
snede dus cirkelvormig. De doorsnede door de holte van de RV is sikkelvormig. (Overgeno
men uit : E. O . Robles de Medina , e.a., Elektrocardiografie voor de hartbewaking. Wolters
Noordhoff, Groningen , 1980). 

lep) Het bloed dat de linker kamer tijdens de diastole via de mitralisklep 
bereikt , verlaat de linker kamer tijdens de systole via de aortaklep. De 
aortaklep ligt vrijwel in hetzelfde vlak als de mitralisklep, zodat het bloed 
tijdens zijn weg door de linker kamer als het ware rechtsomkeert maakt 
(fig. 6-4). Het bloed staat even stil, als zowel de mitralis- als de aortaklep 
dicht zijn; de bloedstroom door het hart is dan ook discontinu. 
De aortaklep bestaat evenals de pulmonalisklep, die we niet apart bespre
ken , uit drie halvemaanvormige slippen en wordt daarom semilunarisklep 
genoemd. De aortaklep gaat open als tijdens de systole de druk in de linker 
kamer hoger wordt dan die in de aorta. De klep sluit als door de relaxatie 
van de linker kamer de druk in de linker kamer onder die van de aorta 
daalt . 
Het openings- en sluitingsmechanisme van de aorta- en pulmonalisklep 
lijkt passiever en minder gecompliceerd dan dat van de mitralis- en tricus
pidalisklep . Het is echter evén subtiel en even belangrijk voor het normaal 
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Figuur 6-4 
Schematische weergave van een dwarse röntgenfoto van de rechtsvoorzijde van de thorax. 
De 'rechtsomkeert'-beweging van het bloed in de LV is op deze tekening goed zichtbaar. 
Ao = aortaklep, Mi = mitralisklep. (Na wijziging overgenomen uit: E . Zdansky, Röntgen
diagnostik des Herzens und der grossen Gefässe.) 

functioneren van het hart. Ook de aortaklep moet grote drukverschillen 
kunnen weerstaan, het grootste drukverschil tussen aorta en linker kamer 
ontstaat echter tijdens de diastole - bij de mitraliskleppen tijdens de systole. 
Het aorta- en pulmonalis-ostium is veel kleiner dan het mitralis- en tricus
pidalis-ostium, hetgeen betekent dat tijdens de systole, die in het algemeen 
korter duurt dan de diastole, in het ostium veel hogere stroomsnelheden 
van het bloed worden bereikt dan in de mitralis- of tricuspidalisopening. 
Dit verklaart dat systolische uitdrijvingsgeruisen heel gemakkelijk kunnen 
optreden, ook bij normale kleppen. 
De aorta is een grote slagader die bij volwassenen een diameter van 
ongeveer 2,5 cm heeft en een wanddikte van 1-1 114 mmo 
De aorta begint ongeveer een handbreedte na haar oorsprong takken af te 
geven voor de voeding van de bovenste ledematen en het hoofd. Het eerste 
gedeelte van de aorta noemen we aorta ascendens of aortawortel. 

De coronairarteriën 
Als we in de geopende aortawortel in de richting van het hart kijken, zien 
we boven twee van de drie slippen van de aortaklep kleine gaatjes zitten 
met een doorsnede van 2 à 3 mm (fig. 6-5) . Dit zijn de inmondingen of 
ostia van de coronairarteriën of kransslagaders, die de hartspier van bloed 
voorzien. 
We onderscheiden een rechter en een linker coronairarterie. De linker 

. coronairarterie splitst zich ongeveer 1 cm na de oorsprong in twee grote 
takken: de ramus deseendens anterior, een arterie die zich aan de voorzijde 
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Tekening van een lengtedoorsnede door de aortawortel en het mitralis-ostium . De ostia van 
de beide coronairarteriën bevinden zich eigenlijk nog binnen de komvormige aortaklep
slippen . Er is dus één niet-coronaire aortaklepslip . De ruimte binnen de aortaklep heet sinus 
Valsalvae. Uit deze figuur blijkt ook hoe dicht de aorta- en mitralisklep bij elkaar liggen. De 
papillairspieren met peesdraden (chordae tendineae) en de voorste slip van de mitralisklep 
zij n eveneens zichtbaar. 
(Na wijziging overgenomen uit: F. H . Netter, The Ciba Collection of Medical Illustrations. 
Volume 5, The Heart.) 

rechter 

Figuur 6-6 
Het coronairsysteem van het menselijk hart. Een foto van een opgespoten aortawortel en 
coronairarteriën vanaf de voorzijde gefotografeerd . Met recht kan men stellen dat het hart 
zich bevindt in een boodschappennet van arteriën. 
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van het hart bevindt, en de ram us circumflex us , die linksom over de 
annulus fibrosus loopt en takken afgeeft voor de laterale zijde en achter
kant van de linker kamer (fig. 6-6). De ramus descendens anterior verzorgt 
de voorzijde van de linker kamer en het voorste gedeelte van het intraven
triculaire septum. De rechter coronairarterie verzorgt de vrije wand van 
de rechter kamer en de onderachterzijde van de linker kamer en het 
achterste gedeelte van het kamerseptum. Daarnaast worden door beide 
arteriën nog kleine takken afgegeven aan de beide boezems. 
Er is een zodanige vertakking van de coronairarteriën dat het hart als het 
ware wordt gedragen in een boodschappennet van bloedvaten. Men reali
sere zich dat bij ieder mens de vertakking van de coronairarteriën net iets 
anders verloopt. Er zijn dus individuele variaties. De bloedvoorziening 
van het myocard vindt plaats van buiten naar binnen; dit te weten, is onder 
andere van belang om te begrijpen waarom vooral de binnenlagen van het 
hart zo gevoelig zijn voor zuurstofgebrek. 
Het totale coronaire vaatstelsel wordt coronairsysteem genoemd. Aandoe
ningen van de coronairarteriën zijn verantwoordelijk voor bijna de helft 
van de totale sterfte in de westerse samenleving. Het spreekt vanzelf dat 
gedetailleerde kennis van de anatomie en fysiologie van het coronairsys
teem noodzakelijk is voor het beoefenen van de cardiologie. Niet alleen 
artsen, maar ook verpleegkundigen die met cardiologische patiënten in 
aanraking komen, dienen enig inzicht te hebben in bouwen functie van het 
coronairsysteem. Het is overigens verre van eenvoudig zich een voorstel
ling te maken van de ruimtelijke positie van het coronairsysteem. Het hart 
staat al allesbehalve symmetrisch in de thorax en de coronairarteriën ver
takken zich daar dan nog .weer eens uiterst grillig overheen. Gezien het 
grote belang van ziekten van het coronairsysteem voor de patiëntenzorg, 
komen wij in een apart hoofdstuk hierop terug. 

Het geleidingssysteem 
In het voorafgaande is al even sprake geweest van de annulus fibrosus, de 
bindweefselring die de boezems van de kamers scheidt (fig. 6-7). Deze 
bindweefselbarrière is van grote betekenis voor de elektrocardiografie. 
Elektrocardiografie is de wetenschap die zich bezighoudt met de elektri
sche activiteit van het hart. 
Kenmerkend voor elke contractie van een spiercel is het feit dat deze 
wordt voorafgegaan door een elektrisch signaal. Dit elektrische signaal 
van één spiercel heet monofasische actiepotentiaal (MAP) (fig. 6-8). De 
som van alle MAP's van alle hartspiercellen vormt de elektrische activiteit 
van het hart. 
De door een elektrocardiograaf geregistreerde elektrische activiteit van 
het hart heet elektrocardiogram (EeG) (fig. 6-9). Vaak wordt de elektri
sche activiteit van het hart vereenzelvigd met het EeG. Dit is niet geheel 
correct, maar omwille van de eenvoud nemen wij deze gewoonte af en toe 
over. De elektrische activiteit van het hart begint met een ingewikkeld 
elektrochemisch proces in een groep cellen, gelegen vlakbij de inmonding 
van de vena cava superior in het rechter atrium. Deze groep cellen heet de 
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Figuur 6-7 
Schematische weergave van het geleidingssysteem van het hart. De bundel van His is de 
verbinding die de afscheiding tussen boezems en kamers (de annulus fibrosus) overbrugt. 
Onder normale omstandigheden is er eenrichtingsverkeer. De A V-knoop vormt dan de 
trechtervormige oprit van de brug. De linker bundeltak (LBT) splitst zich grofweg in een 
achterste fascikel en een voorste fascikel. De rechter bundeltak (RBT) is veel dunner dan de 
linker. (Overgenomen uit: E. O. Robles de Medina , e.a ., Elektrocardiografie voor de hartbe
waking, Wolters-Noordhoff, Groningen 1980.) 
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Figuur 6-8 
De intracellulaire monofasische actiepotentiaal (MAP) en het bijbehorende EeG. De getal
len geven de verschillende fasen van het potentiaalverloop weer. De MAP bereikt een 
waarde van een aantal tientallen millivolt (mV) . De som van alle MAP's van alle hartspier
cellen vormt de elektrische activiteit van het hart in zijn geheel. (Overgenomen uit E .O . 
Robles de Medina , e.a . , Elektrocardiografie voor de hartbewaking, Wolters-Noordhoff, Gro
ningen 1980.) 
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Figuur 6-9 
Het P-QRS-T-complex van het EeG zoals dat bij de mens met een elektrvcardiograaf kan 
worden geregistreerd . (Overgenomen uit E . O . Robles de Medina , e.a. , Elektrocardiografie 
voor de hartbewaking , Wolters-Noordhoff, Groningen 1980.) 

sino-auriculaire knoop; afgekort de SA-knoop. Vandaar breidt de elektri
sche activiteit zich uit over het boezem myocard (myocard = hartspier) en 
loopt dan dood op de annulus fibrosus. Op één plaats echter is er een brug 
geslagen over de bindweefselbarrière. De trechtervormige oprit van deze 
brug is gelegen aan de rechter zijde van het boezemsepturn (fig. 6-7). Deze 
oprit heet de atriaventriculaire knoop, afgekort de AV-knoop . De brug 
zelf bestaat uit een bundel weefsel dat de elektrische activiteit kan gelei
den. Deze brug heet de bundel van His *. Deze bundel splitst zich na het 
passeren van de bindweefselbarrière in twee takken , de rechter bundeltak 
en de linker bundeltak. Overeenkomstig het verschil in spierwanddikte 
tussen linker en rechter kamer is ook de linker bundeltak dikker dan de 
rechter bundeltak. 
De rechter bundeltak reikt tot de basis van de voorste papillaire spier van 
de rechter kamer ; de linker bundeltak verdeelt zich waaiervormig, waarbij 
een voorste en een achterste fascikel (een ander woord voor kleinere tak) 
zijn te onderscheiden. Deze fascikels zijn te volgen tot aan de aanhechting 
van de voorste en achterste papillaire spier van de linker kamer. De 
rechter bundel tak loopt aan de rechter zijde vlak onder het oppervlak van 
het kamersepturn, de linker bundeltak aan de linker zijde eveneens vlak 
onder het oppervlak van het kamersepturn. De splitsing in rechter en 
linker bundeltak vindt dus hoog in het kamersepturn ter plaatse van het 
aortakleppenvlak plaats. 

* Wilhelm His jr. (1863-1934), Zwitsers anatoom . 
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Het is moeilijk en in feite onmogelijk zich zonder diepgaande, langdurige, 
en gedetailleerde studie van de anatomie van het hart een voorstelling te 
maken, hoe dat geleidingssysteem zich precies een weg baant van boezems • 
naar kamers . 
In het myocard verdeelt het geleidend weefsel zich tot microscopisch kleine 
vezels, de zogeheten Purkinje-vezels*. Bij het gezonde hart zorgen gelei
dingssysteem en Purkinje-vezels ervoor dat het hart regelmatig, systema
tisch en streng gecoördineerd elektrisch wordt geactiveerd. Terwijl , zoals 
eerder opgemerkt, het coronairsysteem het myocard van buiten naar bin
nen penetreert, vertakt het Purkinje-systeem zich vanuit de binnenlagen 
naar de buitenzijde. De Purkinje-vezels zijn erg gevoelig voor zuurstof
gebrek. De binnenlagen van het myocard komen bij een belemmering in 
de coronaire bloedtoevoer het eerst in moeilijkheden en daarmee ook een 
deel van de Purkinje-vezels. 
Van het EeG, dat zo belangrij k is voor de diagnostiek van een groot aantal 
hartziekten, valt niets te begrijpen, als men niet enige kennis bezit van 
vorm en functie van het geleidingssysteem (zie ook 6.3.5). 

De wand van het hart 
Het hart bestaat uit een aantal weefsellagen , van binnen naar buiten: het 
endocard, het myocard (de dikste laag) en het epicard, dat de hartspier aan 
de buitenzijde bekleedt (fig. 6-10). Het hart als geheel bevindt zich dan 
nog weer in het zogenaamde hartzakje of het pericard. 
In het pericard bevinden zich enkele kubieke millimeters se reus vocht dat 
ervoor zorgt dat het hart nagenoeg wrijvingsloos, dus zeer goed gesmeerd, 
kan bewegen binnen dat pericard. Het pericard houdt het hart binnen de 
thorax netjes op zijn plaats. 
Het endocard is slechts enkele cellagen dik en bekleedt het hart en de 
kleppen aan de binnenzijde. In functie en bouw is het verwant aan het 
endotheel, dat de grotere bloedvaten aan de binnenzijde bekleedt. Het is 
weefsel dat betrekkelijk gevoelig is voor beschadiging en ontsteking, maar 
anderzijds ook een heel sterk regenererend vermogen heeft en ook over 
lichaamsvreemde materialen heen kan groeien, hetgeen van het grootste 
belang is voor de hartchirurgie. Het is letterlijk spiegelglad en op intact 
endocard en endotheel kunnen zich geen bloedstolsels vormen. 
Over de functie van het epicard, dat het hart aan de buitenzijde en het 
pericard aan de binnenzijde bekleedt, is minder bekend. Ook de epicard
Iagen zijn zeer: glad, waardoor het hart, zoals gezegd, zich binnen het 
pericard zo gemakkelijk kan bewegen. 
De functie van het pericard is aan het begin van deze eeuw veel meer 
onderwerp van studie geweest dan thans. Het lijkt een belangrijke rol te 
spelen door ervoor te zorgen dat rekking van het hart (vergroting van de 
hartholten) niet te snel kan plaatsvinden en het zorgt ervoor (zoals gezegd) 
dat het hart niet slingert in onze borst als een klepel in een klok. 

• J . E. Purkinje (1787-1869) , Tsjechisch fysioloog . 
(Het gebruik van eigennamen kan niet steeds vermeden worden. Waar dit geschiedt, is 
het onvermijdelijk. Zonder menseI} zou de geneeskunde niet bestaan!) 

J 
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Figuur 6-10 
Echocardiogram van de vrije wand en het septum van de LV. Het endocard , het myocard en 
het epi(peri)card zijn aangegeven. 

Het myocard ten slotte is het hartspierweefsel dat voor de ritmische con
tracties van het hart zorg draagt. Hartspierweefsellijkt op het zogenaamde 
dwarsgestreepte spierweefsel van onze skelètspieren (fig. 6-11) . De term 
dwarsgestreept is afkomstig van het microscopische aspect van dit soort 
spier. Het myocard onderscheidt zich morfologisch en ook biochemisch 
toch wel van de skeletspier. Dit gegeven is van belang voor een beter 
begrip van de functie van de hartspier, de pathofysiologie van het coronair
systeem en voor de diagnostiek van myocardaandoeningen. Als hartspier
cellen zijn of worden beschadigd, kunnen heel specifieke enzymen in de 
bloedbaan komen. Door de aard en hoeveelheid van deze enzymen in het 
bloed te bepalen, kan de arts zich een indruk vormen over de aard en 
uitgebreidheid van de hartspierbeschadiging, zoals die zich bijvoorbeeld 
bij een hartinfarct kan voordoen. 
Op de ultrastructuur zoals waargenomen door een elektronenmicroscoop, 
en gedetailleerde functie van de hartspiercel kan hier niet worden inge
gaan. Belangrijk is te weten, dat de hartspiercel in tegenstelling tot de 
skeletspiercel eigenlijk geen zuurstofschuld kan opbouwen, met andere 
woorden in de hartspier kan onder normale omstandigheden geen anaërobe 
stofwisseling optreden. Dit hangt uiteraard samen met de wijze van 
energieomzetting en specifieke stofwisseling van de hartspiercel, die zich 
daarmee onderscheidt van andere spiercellen. Evenzeer houdt dit ten 
nauwste verband met de wijze waarop de hartspier moet functioneren, 
namelijk ritmisch en altijd. Het hart moet altijd verder en is nooit inactief; 
dit vraagt uiteraard speciale voorzieningen. Doordat de hartspier geen 
zuurstofschuld kan opbouwen en dus voor elke extra inspanning onmiddel
lijk met extra zuurstof moet worden gehonoreerd, betekent elke tijdelijk 
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Figuur 6-11 
Elektronenmicroscopische opname van de hartspier. Er is een patroon zichtbaar dat als 
dwarsstreping imponeert. De lengte van het zwarte streepje (rechtsonder) komt overeen met 
één micron (lO-6m). 

of blijvende onderbreking van de bloedvoorziening een bedreiging voor de 
functie en het in stand blijven van hartspierweefsel. 
Ziekten van het coronairsysteem, dat immers voor de toevoer van zuurstof
rijk bloed naar de hartspier verantwoordelijk is, kunnen dus leiden tot 
onderbreking van de zuurstofvoorziening van de hartspier en daardoor tot 
levensbedreigende situaties. Het specifieke van ziekten van de bloedvaten 
van het hart is dus niet zozeer gelegen in die bloedvaten zelf, maar in de 
unieke metabole eigenschappen van het myocard. Van belang is hier ten 
slotte nog te vermelden dat een zuurstoftekort van hartspiercellen zich niet 
alleen uit in de biochemie en de mechanische functie van die cellen, maar 
ook in de elektrische eigenschappen van de myocardcellen. Hierdoor ko
men stoornissen in de zuurstofvoorziening van het myocard vrijwel altijd 
en onmiddellijk in het EeG tot uiting. 

In deze paragraaf is tot zover getracht de relatie tussen bouw, vorm en 
functie van het hart duidelijk te maken. Van een orgaan met een zo 
duidelijke mechanisch-functionele opdracht is enig inzicht in de functio
nele vormgeving voor beter begrip van ziekten onmisbaar. 
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6.1.4 Hoe wordt de mechanische activiteit van het hart geregeld? 
Als men in een auto het gaspedaal indrukt, dan krijgt de motor meer 
brandstof, de motor gaat meer toeren maken en de auto gaat sneller 
rijden. Dit is een betrekkelijk eenvoudig regelsysteem dat ook voor de 
niet-automonteur nog wel te begrijpen is . Het regelsysteem van het hart is 
veel gecompliceerder en op lange na nog niet in detail bekend. Men 
realisere zich dat het hart zich onder alle omstandigheden, dus bij elke 
lichamelijke inspanning of opwinding, moet aanpassen en zich ook aanpast 
aan de behoeften van het lichaam op dat moment. Het doet niet te weinig 
en doet niet te veel. Het regelsysteem van het normale hart werkt perfect. 

We hebben al gemeld dat het zowel als pomp, die - toevallig - van spier is 
gemaakt, als spier, die - toevallig - pompt, kan worden beschouwd. Dit is 
technisch gezien heel slim, want een pomp zal- binnen de grenzen van zijn 
capaciteit -

sclero ~ 



Ook kortademigheid zegt weinig of 
niets over de aard van de eraan ten grondslag liggende hartafwijking. 
Kortademigheid behoeft ook niet specifiek op een hartziekte te wijzen; het 
is ook het meest voorkomende symptoom bij longziekten. 

Men realisere zich dus dat een hartziekte - elke hartziekte - ten slotte 
resulteert in een symptoom of groep van symptomen die niets zegt over de 
aard van de hartziekte. Wel is het zo , dat elk der genoemde symptomen 
erop wijst dat ,er met het hart iets aan de hand is of kan zijn. Verder moet 
opgemerkt worden dat een deel van de mensen met hartafwijkingen geen 
klachten en geen symptomen vertoont. 

6.2.1 Pijn 
Pijn als zodanig is zeer aspecifiek en bovendien subjectief. Vele vormen 
van beschadiging of ziekte gaan gepaard met pijn. De dokter of verpleeg
kundige kan de pijn niet objectiveren. Men moet de patiënt dus op zijn 
woord geloven . 
Pijn in de cardiologie , door het hart of de grote bloedvaten veroorzaakt , 



. 
vaak uitstralend naar de kaken of de linkerarm, die de patiënt moeilijk kan 
omschrijven, maar door de lokalisatie, uitstraling en de bijkomende sensa
ties toch heel typisch kan zijn. 
Kenmerkend voor de pijn van angina pectoris is het feit dat de patiënt de 
pijn herkent en dat de klachten onmiddellijk verdwijnen als de inspanning 
of de emotie die de pijn heeft veroorzaakt, wordt beëindigd. De pijn of 
beklemming van de klassieke angina pectoris is reproduceerbaar en inspan
nings- en/of emotiegebonden. Angina-pectorisaanvallen kunnen ook in 
rust optreden, maar meestal is er dan sprake van een dreigend hartinfarct. 
Mogelijkerwijs spelen spasmen van één of een aantal coronairarteriën 
hierbij een rol. Er zou over de pijn bij het coronarialijden nog veel te 
zeggen zijn. Er zijn boeken over vol geschreven . . 
Een andere oorzaak van pijn in de cardiologie is de pericarditis (ontsteking 
van het hartzakje). De bladen van het hartzakje (pericard) zijn ontstoken 
en door een fibrinebeslag ruw geworden. Bij de contracties van het hart 
glijden de pericardbladen dan ook niet meer gladjes en soepel over elkaar 
heen, maar wrijven en schuren tegen elkaar, hetgeen zeer pijnlijk kan zijn. 
De pijn kan lijken op die bij een hartinfarct en gaat bij auscultatie vaak 
gepaard met het zogenaamde pericardiaal wrijven. Opvallend is dat de pijn 
in tegenstelling tot coronaire pijn respiratie- en houdingsafhankelijk is en 
in zittende houding het beste wordt verdragen . 

Ook ziekten van de aortawand kunnen gepaard gaan met pijn in de hart
streek en de thorax. Berucht is het aneurysma aortae (een lokale verzwak
king van de aortawand, waardoor ter plaatse een zwakke en dunne plek 
ontstaat), dat bij het ontstaan of groter worden zeer pijnlijk kan zijn. 

Het spreekt vanzelf dat niet elke pijn in de thorax een cardiale genese 
hoeft te hebben. Ziekten of verwondingen van longen en skelet kunnen er 
ook de oorzaak van zijn, evenals aandoeningen van organen onder het 
diafragma (middenrif) zoals maag, galblaas en lever. Pijn is dus een belang
rijk, zij het niet zeer specifiek cardiaal symptoom. 

6.2.2 Kortademigheid 
Ook het gevoel van kortademigheid (dyspnoe) dat de patiënt ervaart , kan 
door de onderzoeker niet vastgesteld worden. Kortademigheid wordt wel 
zichtbaar als de ademhaling frequenter wordt dan normaal (tachypnoe) of 
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als de ademexcursie groter wordt , met andere woorden als er voortdurend 
dieper wordt geademd (hyperpnoe). Onder het hoofdstuk dyspnoe valt 
een aantal abnormale ademhalingsvormen, waarop in dit verband niet 
ingegaan kan worden. Kortademigheid ontstaat door ziekte van longen 
enlof hart , maar is bijvoorbeeld na grote inspanning ook een fysiologisch 
verschijnsel. We zullen ons hier bezighouden met de cardiale ;dyspnoe. 
Het gevoel van kortademigheid ontstaat als gevolg van elasticiteitsverlies 
van het longweefsel. In het geval van een cardiale oorzaak berust dit op 
stuwing in de haarvaten (capillairen van het longweefsel) , die op zijn beurt 
een gevolg is van een te hoge druk in de longvenen , die uitmonden in het 
linker atrium. 
Een drukverhoging in de longvenen is een gevolg van een te hoge druk in 
het linker atrium. Een hoge druk in het linker atrium kan worden veroor
zaakt door een mitralisstenose , waarover onder andere in paragraaf 6.3.3 
gesproken wordt. Maar de drukstijging in het linker atrium kan ook wor
den veroorzaakt doordat gedurende de diastole (de periode dat het bloed 
van linker atrium naar linker ventrikel moet stromen) de druk in de linker 
kamer hoger is dan normaal. 
Dit laatste kan vele oorzaken hebben zoals bijvoorbeeld elasticiteitsverlies 
van de linkerkamerspier. De hartspier is stijver dan normaal, bijvoorbeeld 
doordat er veel bindweefsel in zit als gevolg van een aantal hartinfarcten. 
Ook hypertrofie van de linker kamer (zie 6.3.5) kan de elasticiteit vermin
deren , hetgeen dus eveneens tot een diastolische drukstijging in de linker 
ventrikel aanleiding kan geven. In al die gevallen stijgt ten slotte de druk 
in de longcapillairen en ontstaat de sensatie van kortademigheid. Cardiale 
kortademigheid berust en wijst dus op ziekte van de linker harthelft, maar 
de aard van de hartziekte moet dan nog worden vastgesteld. 

6.2.3 Cyanose 
Het woord cyanose laat zich niet zo gemakkelijk in het Nederlands verta
len. We spreken van cyanose als huid en slijmvliezen van een patiënt een 

arm blauwe verkleuring te zien geven als gevolg van zuurstofarm bloed in de 
lichaamscapillairen . Zuurstofarm bloed in de capillairen kan een gevolg 
zijn van het onvermogen van de longen het bloed voldoende van zuurstof 
te voorzien (oxygeneren) of kan worden veroorzaakt doordat er zuurstof
arm bloed in de grote circulatie komt. 
Zo zijn er bijvoorbeeld aangeboren hartgebreken waarbij de aorta geheel 
of gedeeltelijk uit de rechter kamer ontspringt. Dan komt er niet geheel 
met zuurstof verzadigd bloed in de lichaamscapillairen , waardoor het kind 
of de baby, maar ook nog wel volwassenen , een cyanotisch aspect kunnen 
vertonen. Cardiale cyanose wijst altijd op een vrije ernstige , meestal aan
geboren cardiale misvorming. Indien ten gevolge van een ernstig belem
merde hartwerking de longen onvoldoende functioneren , kan ook daar
door cyanose ontstaan , maar dit treedt meestal alleen maar op tijdens min 
of meer acute en voor de patiënt levensbedreigende situaties. 
Er dient nog onderscheid gemaakt te worden tussen perifere en centrale 
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cyanose. Perifere cyanose ontstaat ten gevolge van een - te - beperkte 
huiddoorbloeding, zoals bijvoorbeeld bij zeer koud weer ('blauw van de 
kou'). 

6.2.4 Oedemen 
We spreken van oedemen als er sprake is van een abnormale hoeveelheid 
vocht buiten de bloedbaan en tussen de cellen. Klinisch gesproken is er 
alleen dan oedeem als we het kunnen zien: opgezwollen enkels of oedeem
vorming op de stuit bij bedlegerige mensen . 
Oedeemvorming is geen gemakkelijk te begrijpen zaak. Oedeem ontstaat 
als de druk in de aderen zo hoog wordt, dat vocht uit het capillairbed wordt 
geperst. Dit kan voorkomen bij een insufficiënte werking van de rechter 
kamer van het hart, maar ook bij een trombosebeen. Als de diastolische 
druk in de rechter kamer stijgt, dan stijgt noodzakelijkerwijze ook de druk 
in het veneuze vaatbed. 
Ook normaal heeft de druk in het veneuze stelsel al de neiging vocht uit te 
drijven , maar het eiwit albumine in het bloed zorgt ervoor dat dit niet 
gebeurt. Als het drukeffect groter wordt dan het albumine-effect , ontstaat 
er oedeem. Oedeem kan dus ook ontstaan bij leverziekten - als er te 
weinig albumine wordt aangemaakt - of bij nierziekten - als er albumine 
met de urine verloren gaat. Inderdaad is het zo dat een normaal albumine
gehalte van het bloed opweegt tegen een druk van 25-30 mmHg in de 
venen . Als de druk in de venen, en dus in de capillairen, hoger wordt, 
bijvoorbeeld 30-35 mmHg, dan volgen er vochtuittreding en oedeem. 
Oedeemvorming kan ook ontstaan ten gevolge van een belemmerde lymfe
afvoer , uit een extremiteit bijvoorbeeld. Lymfoedeem treedt nogal eens op 
na een mamma-amputatie waarbij ter voorkoming van metastasen de lym
feklieren uit de oksel worden verwijderd. De onderbreking van de lymfe
afvloed uit de arm heeft dan het optreden van lymfoedeem tot gevolg. 
Maar cardiaal oedeem is in het algemeen een gevolg van een te hoge druk 
in het veneuze stelsel. 
Hetzelfde verhaal geldt voor de longen. Als de druk in de longvenen in de 
buurt van 30 mmHg komt, dan dreigt er longoedeem. Een druk van 30 
mmHg of meer in het linker atrium, bij een mitralisstenose, is dus niet met 
het leven verenigbaar. Immers daarboven volgt vochtuittreding in het 
longweefsel en in de longblaasjes , waardoor de longen geen zuurstof meer 
kunnen opnemen en de patiënt als het ware verdrinkt in zijn eigen vocht. 
We spreken van longoedeem of asthma cardiale. Een levensbedreigende 
situatie waarbij de patiënt kan stikken. 
In het algemeen ontstaat oedeem dus door een verstoring van het even
wicht tussen de druk in de veneuze bloedbaan - hetzij in de grote, hetzij 
in de kleine circulatie - en het albuminegehalte van het bloed. Bij cardiaal 
oedeem komt de veneuze drukstijging vanuit het hart tot stand en door 
retentie van water en zout door de nier. 

6.2.5 Hartkloppingen 
Het deftige woord voor hartkloppingen is palpitaties . Het is een sensatie 

Vorr. 



1 functie van het gezonde en het zieke hart 135 

~n 

Ild 
~me 

die de patiënt ervaart en wordt niet altijd door een abnormaal hartritme 
veroorzaakt. Als de patiënt zijn eigen hart voelt kloppen, dan is er sprake 
van hartkloppingen. Als een patiënt zelf voelt dat zijn hart heel snel en 
onregelmatig klopt, dan kan er sprake zijn van boezemfibrilleren (zie 
6.3.5). Het kan ook zijn dat hij of zij ervaart dat het hart heel langzaam 
klopt, zoals bij een totaal hartbloek. Kort en goed , een patiënt die klaagt 
over hartkloppingen , al dan niet periodiek optredend, verdient een goed 
uitgevoerd cardiologisch onderzoek, omdat het een uiting kan zijn van een 
ernstige hartziekte. 

6.2.6 Bewustzijnsverlies 
Bewustzijnsverlies dat een gevolg is van stoornissen in de circulatie, wordt 
meestal veroorzaakt door een ernstige stoornis in de werking van het hart. 
Als, om welke reden dan ook, het hart gedurende 6 seconden - of langer 
- geen bloed uitpompt, dan verliest de patiënt het bewustzijn. Zo een 
kortdurende hartstilstand kan onder andere een gevolg zijn van een zieke 
sino-auriculaire knoop (kortdurende afwezigheid van de dirigent , zie 
6.3.5) , van een totaal hartblock (opgebroken rijweg , zie par. 6.3.5) ofvan 
een kortdurende kamer- of ventriculaire tachycardie of flutter (het orkest 
is op hol geslagen, zie 6.3.5). Dit soort patiënten wordt nogal eens eerst op 
een neurologische afdeling opgenomen, omdat men bij aanvalsgewijs op
tredend bewustzijnsverlies veelal eerst aan epilepsie of aan een al dan niet 
vasculair, cerebraal gebeuren denkt. In de cardiologie is bewustzijnsverlies 
een ernstige zaak die om goede diagnostiek en behandeling vraagt. 

6.2.7 Shock 
Onder shock verstaat men een absoluut of relatief tekort aan circulerend 
bloedvolume. Dit kan natuurlijk optreden als gevolg van bloedverlies bij 
een verwonding of bijvoorbeeld bij een maagbloeding. Maar cardiale 
shock wordt veroorzaakt door het onvoldoende rondpompen van bloed 
door het hart. 
De meest frequent voorkomende oorzaak is een hartinfarct , waarbij zoveel 
hartspierweefsel verloren is gegaan dat het overgebleven myocard niet in 
staat is het hart voldoende krachtig te laten contraheren. In negen van de 
tien gevallen voert cardiale shock tot de dood. De patiënt ziet er zeer ziek 
uit , transpireert en is bleek en onrustig. De bloeddruk is zeer laag en vaak 
onmeetbaar. Meestal is het bewijstzijn nog wel intact, omdat het organis
me alles in het werk stelt de hersencirculatie zo goed mogelijk op peil te 
houden. Er zijn meer oorzaken voor cardiale shock, maar die komen zó 
zelden voor dat ze hier niet besproken hoeven te worden. 

6.2.8 Acute dood 
Hoe vreemd het ook mag klinken, de acute (hart)dood kan het - eerste
symptoom zijn van een hartziekte. Vooral patiënten met een al dan niet 
bekend coronarialijden overlijden vaak acuut. De oorzaak is dan als regel 
ventrikelfibrilleren of hartverlamming (zie 6.3.5). Dit leidt tot een acute 
circulatiestilstand en de patiënt overlijdt inderdaad peracuut. Maar ook 
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andere hartziekten kunnen met de acute dood een einde nemen. Soms 
komt het ,voor dat ten gevolge van een vers hartinfarct de kamerspier 
scheurt en ook deze patiënten overlijden binnen enkele minuten. 
Er is nogal wat discussie over het begrip acute hartdood. Men is het er wel 
over eens dat, als een patiënt binnen een uur na het optreden van klachten 
overlijdt, er van een acute dood gesproken kan worden. 
In vele gevallen is de acute dood het allereerste verschijnsel van een 
hartziekte en in die gevallen is er al helemaal weinig aan te doen. Hoe vaak 
he t voorkomt, blijkt wel uit overlijdensberichten in de kranten. 

6.3 Diagnostiek van hartziekten 

De diagnostiek van hartziekten heeft de laatste tien jaar een kolossale 
vlucht genomen, zodat het zelfs voor een goed geschoolde cardioloog 
niet meer mogelijk is de cardiologische diagnostiek in volle omvang te 
beheersen. 
Waarop berust in het algemeen de diagnostiek in de geneeskunde? 
l. Op de kennis van de verschijnselen van ziekten, en 
2. op het gebruik maken van technieken die deze verschijnselen aan het 

licht brengen. 

Hartziekten uiten zich met voor het hart kenmerkende verschijnselen en 
die verschijnselen hangen uiteraard weer ten nauwste samen met de aard 
van de ziekte. Het is niet altijd zo, dat de verschijnselen van (hart)ziekten 
voor de arts of de verpleegkundige waarneembaar zijn. Pijn bijvoorbeeld 
is een symptoom dat je niet kunt objectiveren of kunt meten. Waarneem
bare verschijnselen zijn niet altijd aanwezig. Naast de eventueel aanwezige 
objectiveerbare verschijnselen spelen vooral de klachten van de patiënten 
een belangrijke rol bij de diagnostiek van hartziekten. 

6.3.1 Anamnese 
Voorop bij de diagnostiek van alle ziekten en met name bij die van hart
ziekten staat dan ook de anamnese: het vraag- en antwoordspel tussen arts 
en patiënt. Het is logisch dat klachten van de zijde van het hart vooral 
optreden, als er aan dat hart hoge eisen worden gesteld. Hartklachten zijn 
dus vaak aan inspanning enlof emotie gebonden. Soms kan de anamnese 
zó karakteristiek zijn, dat alleen al daarop een diagnose kan worden ge
steld. 
Met name geldt dit voor angina pectoris, een diagnose die eigenlijk volle
dig berust op het verhaal van de patiënt. Mensen met ernstige vernauwin
gen in een of een aantal kransslagaders krijgen bij bepaalde vormen van 
inspanning, zoals bijvoorbeeld lopen bij koud vochtig weer en met een 
volle maag, een beklemmende, pijnlijke sensatie in de borst die hen dwingt 
tot stilstaan. Als de patiënt deze klacht uit, als de patiënt precies weet wat 
hij moet doen om de pijn te krijgen of weet wat hij moet laten om die niet 
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te krijgen, dan kan de diagnose angina pectoris als gevolg van - meestal 
atherosc1erotische - vernauwingen in de coronairarteriën gesteld worden. 
Een andere voor het hart typische klacht is kortademigheid bij inspanning, 
alhoewel dat ook bij longziekten kan voorkomen. 
Kort en goed, de anamnese is een van de belangrijkste hoekstenen van de 
diagnostiek van hartziekten. De anamnese bij hartpatiënten dient te zijn 
afgestemd op hun sociaal-culturele en maatschappelijke bestaan. Dit is 
een mond vol, maar de kunst van het opnemen van een anamnese wordt 
bepaald door de mate, waarin men zich in het bestaan van de patiënt kan 
verplaatsen . 

6.3.2 Fysische diagnostiek 
Verder beschikt de diagnostiek van hartziekten over de normale routine
handelingen die voor de gehele geneeskunde gelden: het kijken naar de 
patiënt, of hij geel of blauw is , oedemen heeft, een abnormale ademhaling 
vertoont, transpireert enz., enz. Bij het voelen van de pols wordt gelet op 
frequentie, regelmatigheid en kracht van de pulsaties. De bloeddruk, die 
te hoog of te laag kan zijn, wordt gemeten. 
De fysische diagnostiek bestaat dus uit kijken (observereIl), voelen (pal
peren) , kloppen (percllferen) en luisteren (ausculteren) . Wij beperken ons 
tot een nadere bespreking van de auscultatie. 

A llscliltatie 
De stethoscoop is voor de diagnostiek van hartziekten nog steeds een 
uitermate belangrijk instrument. Het kloppen van het hart wordt veroor
zaakt door het contraheren van de hartspier en wat men hoort door de 
stethoscoop zijn de harttonen die een gevolg zijn van het sluiten van de 
hartkleppen. 

Men onderscheid vier harttonen (fig. 6-12). De eerste harttoon ontstaat 
door het sluiten van de atrioventriculaire kleppen (zie blz. 119, De mi tra
lisklep ). Het is logisch dat vooral het sluiten van de mitralisklep voor die 
toon verantwoordelijk is, omdat die kleppen door de hogere druk tijdens 
de systole in de linker kamer met een veel grotere kracht sluiten dan de 
tricuspidalisklep. 
De tweede ha,rttoon ontstaat door het sluiten van de aorta- en pulmona
liskleppen. Ook hier levert de tot de linker harthelft behorende aortaklep 
de grootste bijdrage tot het geproduceerde geluid. 
Dan zijn er nog de derde en vierde harttoon, die meestal niet hoorbaar 
zijn , behalve voor het zeer geoefende oor. De derde toon valt samen met 
het begin van de diastole en wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de 
relaxatie (verslapping) van het hart en de daarmee gepaard gaande snelle 
vulling van de ventrikels met bloed. De vierde toon wordt veroorzaakt 
door de contractie van de atria. Bij kinderen en jonge mensen is de 
hoorbaarheid van de derde toon een fysiologisch normaal verschijnsel, bij 
ouderen kan het wijzen op een hart(spier)ziekte. Een vierde toon wordt 
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De vier tonen van het hart op één tijdschaal gebracht met het drukverloop in de LV en het 
EeG tijdens één hartcyclus. De eerste toon valt samen met het begin van de LV-contractie; 
de tweede toon valt samen met het sluiten van de aortaklep; de derde toon wordt in verband 
gebracht met de snelle vulling van de LV en de vierde toon wordt veroorzaakt door de 
atriumcontractie . 

nogal eens gehoord bij oude mensen of bij mensen met een hypertensie. 
De klinische betekenis van het hoorbaar zijn van een vierde toon is minder 
groot dan van een derde toon. 

Behalve tonen kunnen soms aan het hart geruisen worden gehoord. Deze 
kunnen ontstaan doordat de hartkleppen niet goed sluiten of niet goed 
opengaan, maar kunnen ook worden veroorzaakt door een opening in het 
kamertussenschot (een zogenaamd ventrikelseptumdefect), waardoor tij
dens elke systole bloed met grote kracht vanuit de linker ventrikel naar de 
rechter wordt gespoten. 
Als hartkleppen niet goed sluiten, dan spreekt men van klepinsufficiëntie. 
Als ze niet goed open gaan, dan spreekt men van klepstenose . Ook de 
combinatie komt voor: de klep kan zowel insufficiënt als stenotisch zijn. 
Het beste vergelijkt men dat met een deur. Een deur die niet goed sluit, 
kiert en tocht, is insufficiënt; een deur die klemt en slechts met moeite en 
dan vaak nog niet eens geheel kan worden geopend, is stenotisch. Een 
deur kan heel goed kieren en klemmen tegelijk. Hetzelfde geldt voor een 
klep die zowel insufficiënt als stenotisch kan zijn . 
Geruisen die een gevolg zijn van slecht sluitende of met moeite te openen 
kleppen zijn van grote betekenis voor de diagnostiek. Met de stethoscoop 
kan de diagnose van bijvoorbeeld een mitralisinsufficiëntie of een mitralis-
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stenose met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden gesteld; 
hetzelfde geldt voor een aorta-insufficiëntie of -stenose. 

6.3.3 Mitralislijden 
We zullen op deze plaats wat dieper ingaan op het mitraliskleplijden, 
omdat door kennis en begrip hiervan deze aandoening model kan staan 
voor andere klepgebreken. 
De taak van de mitralisklep is de linker kamer tijdens de systole hermetisch 
af te sluiten van de linker boezem. Tijdens de systole van de linker kamer 
kan de druk in die kamer, laten we zeggen, 130 mmHg bedragen; dat komt 
overeen met 175 cm water. Te zelfder tijd verkeert het linker atrium in 
diastole, zodat de druk daar hoogstens 5 mmHg is , hetgeen ongeveer 
overeenkomt met 6,5 cm water. Tijdens de systole van de linker kamer 
weerstaan de mitraliskleppen bij een normale bloeddruk een drukverschil 
van zo'n 1,70 m water. Een waterkolom die ongeveer overeenkomt met 
iemands lichaamslengte. 
Als het klepapparaat niet goed functioneert, waardoor bijvoorbeeld de 
sluiting faalt , dan spuit er met kracht bloed uit de linker kamer naar de 
linker boezem. Dat spuiten kunnen we horen in de vorm van een hoogfre
quent geruis dat vrijwel de gehele systole duurt. De richting waarin dat 
bloed gespoten wordt, is naar boven achter en enigszins naar links, zodat 
het geruis van een mitralisinsufficiëntie het beste gehoord wordt hoog in de 
linker flank, in de linker oksel en soms op de rug. De luidheid van het 
geruis (souffle) kan als een grove maat voor de graad van insufficiëntie 
worden beschouwd. Het hoogfrequente karakter van het geruis hangt 
samen met het grote drukverschil over de klep . Hetzelfde nemen we waar 
bij een aorta-insufficiëntie, eveneens een geruis met een hoogfrequent 
karakter, maar dan tijdens de diastole optredend. Indien men iets van de 
bouwen functie van het hart begrijpt, kan men als het ware zelf bedenken 
hoe het karakter van een geruis is bij andere klepvitia. 

Nog een enkel woord over de mitralisstenose (MS). De mitralisstenose 
veroorzaakt een laagfrequent, zacht roffelend diastolisch geruis dat het 
oor van de niet geoefende onderzoeker meestal ontgaat. Het drukverschil 
over de mitralisklep kan zelfs bij een ernstige stenose nooit meer bedragen 
dan 30-35 mmHg (zie par 6.2.4). De klep kan pas open gaan als het druk
verschil tussen linker atrium en linker kamer groot genoeg is geworden. 
Merkwaardigerwijze kan bij een MS dat opengaan van de mitraliskleppen 
vlak na de tweede toon meestal worden gehoord. We spreken van een 
claquement of 'opening snap'. Men kan het vergelijken met het opensprin
gen van het deksel van een tabaksdoos waarop men met de duimen van 
beide handen even flink krachtig moet drukken om het deksel open te 
krijgen. Bij een bepaalde toegepaste kracht gebeurt dat opeens met een 
korte, vrij luide tik: de 'opening snap' van de tabaksdoosdeksel. Net zoiets 
gebeurt er bij de mitralisklep . Tijdens de diastole relaxeert de linker 
kamer, de druk in de holte van de linker kamer daalt , ondertussen stijgt 
d t~ druk in het linker atrium door het uit de longen toestromende bloed en 
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bij een bepaald drukverschil springt plotseling de klep open. 
Als de druk in bet linker atrium hoog is - bij een ernstige stenose - dan 
verloopt er weinig tijd tussen de tweede toon en de opening snap. Het 
interval tussen de aortasluitingstoon en de mitralisopeningstoon (opening 
snap) is dan een indicatie voor de ernst van de stenose. Dit interval kan op 
het fonocardiogram (par. 6.3.4) worden gemeten. 
Een stenotische klep gaat bovendien niet geheel open, zodat het bloed 
door een te nauwe opening van linker atrium naar linker kamer moet 
stromen. Het bloed spuit niet zoals bij een mitralisinsufficiëntie, maar 
stroomt met enige moeite bij een niet te groot drukverval de linker kamer 
binnen. Het geruis imponeert echt als een roffel, de Fransen spreken van 
'roulement' . Door de atriumcontractie - indien er althans geen atrium- of 
boezemfibrilleren bestaat (zie bij par. 6.3.5) - aan het einde van de kamer
diastole, dus vlak vóór de systole, zwelt de roffel nog even aan; we spreken 
dan van een presystolische aanzwelling. Opening snap , roulement en pre
systolische aanzwelling zijn vrijwel typisch voor een mitralisstenose. 

Zo kunnen de eigenschappen van alle geruisen van alle in en om het hart 
voorkomende vitia, hetzij aangeboren of verworven, uit de bouwen func
tie van het hart worden afgeleid. Het is in dit bestek niet mogelijk de 
auscultatie van het hart verder gedetailleerd te bespreken. We kennen 
systolische en diastolische geruisen, hoogfrequente en laagfrequente, luide 
en zachte; er zijn ook extracardiale geruisen, zoals bij een pericarditis of 
bij een coarctatio aortae (aangeboren vernauwing in de aortaboog). 

6.3.4 Fonocardiografie 
Geruisen, harttonen en vaatpulsaties kunnen elektronisch worden ver
sterkt, op een oscilloscoop zichtbaar worden gemaakt of op - fotografisch 
- papier worden uitgeschreven. Deze diagnostische techniek heet fono
cardiografie. 
De fonocardiografie heeft ons in staat gesteld veel te leren van de onder
linge samenhang van harttonen, geruisen, pulsatiekrommen en het elek
trocardiogram. Tijdsverschillen van slechts enkele honderdsten van secon
den tussen sluiten en openen der kleppen, tussen begin en/of einde van 
geruisen blijken van grote diagnostische betekenis te zijn. 
Het fonocardiogram kan in principe eindeloos worden herhaald en berok
kent de patiënt geen schade. De auscultatie van het hart heeft hierdoor 
belangrijk in betekenis gewonnen. Immers, wat de cardioloog meent ge
hoord te hebben, kan worden getoetst aan het fonocardiogram. Zo kon 
een grote ervaring in goed ausculteren worden opgebouwd. Vroeger moes
ten we de meesters op hun woord geloven, tegenwoordig moeten de mees
ters bewijzen dat ze gelijk - of ongelijk - hebben. 

Tot zover de fysische diagnostiek van het hart; over percussie hebben we 
niet gesproken, evenmin over het meten van de veneuze druk, omdat 
deze, hoewel nog veel gebruikt, aan betekenis hebben ingeboet. 
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6.3.5 Elektrocardiografie 
De elektrocardiografie. (zie blz. 124, Het geleidingssysteem) maakt gebruik 
van het feit dat het hart elektrische signalen produceert die bij ziekten van 
de hartspier (het myocard) en het geleidingssysteem kenmerkende veran
deringen ondergaan. Het is niet mogelijk om in kort bestek veel zinnigs 
over de elektrocardiografie te zeggen. Nederlandse onderzoekers hebben 
tot de ontwikkeling van de elektrocardiografie belangrijke bijdragen ge
leverd. 
Om te beginnen al de uitvinding en eerste toepassing van de elektrocardio
grafie. Aan het begin van deze eeuw kreeg de Leidse hoogleraar in de 

~n fysiologie W. Einthoven de Nobelprijs hiervoor. 
Het hart trekt zich ritmisch samen en elke contractie wordt voorafgegaan 
door een elektrisch signaal. Dit elektrische signaal wordt naar de opper
vlakte van het lichaam voortgeleid, waarvan het door middel van elektro
den en een elektronische versterker (de elektrocardiograaf) kan worden 
afge leid. 
Elk elektrisch - of elektronisch - apparaat heeft aan zijn ingang - of 
uitgang - twee zogeheten polen . een negatieve en een positieve pool. Men 
denke maar aan een autoaccu of een zaklantaarnbatterij . Zo heeft de 
elektrocardiograaf een positieve en een negatieve elektrode en de vorm 
van het signaal dat de elektrocardiograaf produceert. wordt in belangrijke 
mate (mede) bepaald door de plaatsen van die elektroden op het Iichaams
oppervlak. Men kan hier afspraken over maken en dat is ook gebeurd. 
waardoor elektrocardiogrammen (ECG's) onderling kunnen worden ver
geleken. 
Zo heeft de hiervóór genoemde prof. Einthoven afleidingen bedacht die 
naar hem genoemd zijn: de Einthoven-afleidingen. Hij noemde ze afleiding 
I, Ir en lIl. Bij afleiding I is de positieve elektrode van de elektrocardio
graaf verbonden met de linker arm en de negatieve met de rechter (zie fig. 
6-13). Bij de afleidingen II en III bevindt de positieve elektrode zich aan 
het linker been en de negatieve elektrode zich aan respectievelijk de 
rechter en de linker arm. Linker arm , rechter arm en linker been vormen 
de zogeheten driehoek van Einthoven (zie fig. 6-13). 
Deze driehoek van Einthoven heeft grote betekenis voor de klinische 
elektrocardiografie. Behalve deze bipolaire extremiteitsafleidingen vol
gens Einthoven zijn er nog meer plaatsen afgesproken voor het afleiden en 
maken van ECG's, zoals bijvoorbeeld de zogenaamde unipolaire extremi
teitsafleidingen (A VR, A VL en A VF) en de borstwandafleidingen (VI 
tlm V 6). 

Zoals gezegd, verraadt het ECG al in een vroeg stadium afwijkingen van 
de hartspier , zowel van de boezems (de P-top) als van de ventrikels (het 
QRS-complex) (fig. 6-9) . Het P-QRS- T-complex representeert de totale 
elektrische activiteit van het hart. De P-top vertegenwoordigt de elek
trische activiteit van de boezems. De PQ-tijd komt overeen met de tijd die 
de elektrische activiteit nodig heeft om via het atrioventriculaire gelei
dingssysteem (de weef<;elhru~ die een verbinding vormt over de bindweef-
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Figuur 6-13 
De driehoek van Einthoven. Bij het maken van het EeG is het rechter been verbonden met 
'aarde'. Voor verdere uitleg zie de tekst. (Overgenomen uit: E.O. Robles de Medina , e.a., 
Elektrocardiografie voor de hartbewaking. Wolters-Noordhoff, Groningen 1980.) 

selbarrière tussen boezems en kamers, de annulus fibrosus; zie blz. 120 en 
124, Het geleidingssysteem) het kamermyocard te bereiken. Het QRS
complex representeert de elektrische activiteit van de linker en rechter 
kamer te zamen. Elk hartspiercelletje levert een heel klein elektrisch 
signaaltje (de MAP; zie blz. 124) en al die signaaltjes samen brengen ten 
slotte het QRS-T-complex voort. 

De T-top in het ECG wordt voortgebracht door de elektrochemische 
processen die ervoor zorgen dat het hele elektrische gebeuren van het hart 
weer tot zijn uitgangspositie terugkeert. Men spreekt van repolarisatie. Als 
een accu zich ontlaadt - vergelijkbaar met het QRS-complex - dan moet 
die accu daarna noodzakelijkerwijze weer worden opgeladen - vergelijk
baar met de T-top - omdat anders de volgende ontlading niet mogelijk is. 
Het spreekt vanzelf dat aan de elektrische ontlading of depolarisatie en 
repolarisatie van de hartspier ingewikkelde elektrochemische processen 
ten grondslag liggen, waarbij vooral verschillen in ionenconcentraties 
(Na+, K+ en Ca++) tussen het inwendige en uitwendige van de hartspier
cel een belangrijke rol spelen. Het is dan ook begrijpelijk dat belangrijke 
stoornissen in de elektrolytenhuishouding van een patiënt, zoals die bij 
sommige nierziekten of na het gebruik van bepaalde geneesmiddelen (diu
retica) voorkomen, afwijkingen in het ECG kunnen geven. 

De elektrische activiteit van het hart is niet alleen een ritmisch gebeuren, 
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maar ook een streng georganiseerd en gedirigeerd proces. De normale 
elektrische activiteit van het hart kan vergeleken worden met een groot 
orkest dat onder leiding van een dirigent - te vergelijken met de sino-auri
culaire knoop; zie blz. 126 - op streng georganiseerde wijze een fraai klin
kend stuk muziek ten gehore brengt. Met deze vergelijking kan men vele 
ECG-afwijkingen begrijpelijk maken. Als de dirigent de maat niet goed 
slaat of het orkest stoort zich niet of onvoldoende aan de dirigent , dan is 
er sprake van een ritmestoornis. 

De ritmestoornissen in het ECG worden genoemd naar de plaats waar ze 
ontstaan of de vorm waarin ze zich voordoen . Zo spreken we van ventricu
laire - als de ritmestoornis in de kamers ontstaat - of van supraventriculaire 
- als de ritmestoornis in de boezems of het A V-systeem ontstaat - ritme
stoornissen. We kennen het begrip extra-systole (het hart wordt vóór zijn 
beurt elektrisch en mechanisch actief), tachycardie (een hele reeks extra
systolen na elkaar) en verder nog fladderen of flutter en fibrilleren . 

:e De extrasystole kan men vergelijken met de situatie waarbij een van de 
orkestleden te vroeg geluid voortbrengt en de rest van het orkest daardoor 

e eveneens te vroeg invalt. Bij een tachycardie speelt het hele orkest te snel 
en bij een flutter wordt er zó snel gespeeld dat de muziek bijna niet meer 
te herkennen is. Bij fibrilleren is elke organisatie van het orkest zoek en 
speelt iedere muzikant op zijn eigen houtje , zonder zich aan de anderen te 
storen, zijn eigen deuntje. Het orkest als zodanig brengt dan geen muziek 
meer voort , alleen nog maar klanken en lawaai. 

Het is begrijpelijk dat fibrilleren van het hart een ernstige ritmestoornis is, 
waarbij de organisatie en de geordendheid van de contracties ook verloren 
gaan. We onderscheiden boezem- en kamerfibrilleren. 

Ij;~~~4Ii~!j,!lt;r~ 
Figuur 6-14 
Het EeG tijdens atriumfibrilleren . De P-toppen ontbreken en de intervallen tussen de 
R-toppen zijn alle verschillend . Er is een totaal irregulaire hartactie . 

Bij boezemfibrilleren is er geen effectieve atriumcontractie meer en de 
A V-knoop wordt gebombardeerd door frequente en vaak onvolwaardige 
impulsen. Daardoor is de opeenvolging van elektrische signalen die de 
kamers bereiken sterk onregelmatig, waardoor de kamers - en dus het hart 
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- sterk onregelmatig contraheren. Men spreekt van de dronkemansgang 
van het hart. Boezemfibrilleren (zie fig. 6-14) is een vooral bij oude mensen 
vaak voorkomende ritmestoornis, evenals bij patiënten met mitralisklep
vitia en bij patiënten met hyperthyreoïdie (overmatige schildklierwer
king). Het is in het algemeen niet levensbedreigend en bij een goede 
behandeling, vooral met digitalis, kan de patiënt er meestal goed mee 
leven. 
Hoe anders is dit bij kamerfibrilleren! Kamerfibrilleren wordt in de volks
mond hartverlamming genoemd. Alle kamerhartspiercellen contraheren 
op eigen houtje en effectief gezien staat het hart stil en de patiënt sterft 
binnen enkele minuten, tenzij door snel en adequaat optreden aan deze 
toestand een einde wordt gemaakt. 

Voor de diagnostiek van geleidingsstoornissen en het hartinfarct is de . 
elektrocardiografie eveneens onmisbaar. 
Geleidingsstoornissen ontstaan als gevolg van afwijkingen in het atrioven
triculaire geleidingssysteem. We spreken van een eerstegraads atrioventri
culair bloek , als de tijd die de elektrische impuls nodig heeft om van 
boezem naar kamers te reizen is toegenomen; normaal is die tijd vrijwel 
nooit langer dan 0,20 sec. (200 msec.), maar bij een ziek geleidingssysteem 
kan die tijd gemakkelijk tot 0,40 sec. toenemen. Een tweedegraads block 
is de toestand waarbij niet elke P-top door een QRS-complex wordt ge
volgd, maar er op gezette tijden geen voortgeleiding van boezem naar 
kamers plaatsvindt. We spreken van een derdegraads bloek, als de brug 
tussen boezem en kamers zo vernield is dat er geen enkel - elektrisch -
verkeer meer mogelijk is. De elektrische impulsen van de boezem kunnen 
de kamers dan niet meer bereiken (fig. 6-15). Bij het eerstegraads block is 
de reistijd dus verlengd, bij het tweedegraads block wordt af en toe een 
impuls niet doorgelaten (filevorming en vertraging) en bij het derdegraads 
block is elk verkeer van boezem naar kamers onmogelijk gemaakt (opge
broken weg). 

Figuur 6-15 
Het EeG van een patiënt met een totaal atrioventriculair block. De kamers (QRS-complexen) 
functioneren onafhankelijk van de boezems (P-toppen , zie pijltjes). 

Het QRS-complex is , zoals gezegd, opgebouwd uit de som van alle elektri
sche signaaltjes van alle hartspiercellen. Bij een hartinfarct zijn een aantal 
cellen op sterven na dood of zijn al gestorven. In het eerste geval wordt 
daardoor de elektrische activiteit van die cellen drastisch veranderd, het-

Vorm e: 
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geen tot uiting komt in het ST-T-segment; in het tweede geval geven die 
cellen helemaal geen elektrische signaaltjes meer af. Er valt als het ware 
een gat in het QRS-complex - men stelle zich een orkest voor zonder 
violisten. De vorm van het QRS-complex verandert op een zodanige wijze 
dat ingewijden zelfs weten waar het infarct zich ongeveer bevindt, bijvoor
beeld aan de voor- of aan de achteronderzijde van het hart (fig. 6-16). 

R V1 

L 

t sec. 

Figuur 6-16 
Het EeG van een patiënt met een voorwandinfarct. Men lette op het ontbreken van R-toppen 
in de afleidingen VI tlm V4• 

Het QRS-complex verandert, als er cellen verdwijnen en het verandert 
ook, als de cellen groter worden. Bij hypertensie of bij aortastenose kan 
de linkerkamerspier dikker worden; we spreken dan van linkerkamer
hypertrofie, hetgeen ook in het ECG tot uiting kan komen, door QRS
complexen die groter zijn dan normaal. 

Het is na deze uiteenzetting hopelijk duidelijk dat de elektrocardiografie 
een hoeksteen vormt van de diagnostiek van hartziekten. 

6.3.6 Inspanningselektrocardiografie 
We hebben al uitgelegd dat hartziekten zich als regel het eerst aankondigen 
tijdens lichamelijke inspanning of emotie. Dit betekent dat tijdens inspan
ning afwijkingen kunnen worden waargenomen die er in rust niet zijn. Van 
dit principe bedient zich de inspanningselektrocardiografie. Tijdens gedo
seerde lichamelijke belasting wordt een elektrocardiogram vervaardigd. 
Met name bij ziekte van de coronairarteriën kunnen tijdens inspanning 
karakteristieke afwijkingen op het ECG zichtbaar worden. Dit terwijl er 
niet zelden in rust in het geheel geen afwijkingen aanwezig waren. 
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6.3.7 Dynamische elektrocardiografie 
De laatste jaren is een techniek ontwikkeld die met behulp van een kleine 
draagbare taperecorder en speciaal daartoe ontworpen apparatuur een 
gedurende 24 uur geregistreerd elektrocardiogram kan analyseren. Rit
mestoornissen en angina pectoris kunnen soms kortdurend en onverwacht 
optreden. De cardioloog is dan vaak net te laat een dergelijke aanval te 
observeren en te objectiveren. Als ten minste één aanval per 24 uur op
treedt, kan deze met behulp van de dynamische elektrocardiografie wor
den 'gevangen'. Ook andere passagère EeG-afwijkingen die niet met 
klachten gepaard (hoeven te) gaan, kunnen op deze wijze worden opge
spoord. 
Dynamische elektrocardiografie wordt ook wel Holter-elektrocardiografie 
genoemd, naar de Amerikaanse ingenieur die het heeft bedacht en ont
wikkeld. 

6.3.8 Biochemie 
Naast anamnese, fysische diagnostiek, fonocardiografie en elektrocardio
grafie bedient de diagnostiek van hartziekten zich van biochemie, röntgen
technieken, echocardiografie, nucleair geneeskundige methoden en vooral 
van hartcatheterisaties. 
De biochemie is, om één voorbeeld te noemen , in de cardiologie vooral 
van belang voor de diagnose hartinfarct, omdat bij een hartinfarct ten 
gevolge van zuurstofgebrek hartspiercellen sterven, waardoor de inhoud 
van die cellen in de bloedbaan kan komen . Die inhoud bevat bepaalde 
enzymen die karakteristiek en van fundamenteel belang zijn voor het 
metabolisme (stofwisseling) van de hartspiercellen . Als deze enzymen in 
het bloed kunnen worden aangetoond, dan betekent dat dat er hartspier
cellen zijn beschadigd, hetgeen de diagnose hartinfarct uiterst waarschijn
lijk maakt of soms zelfs als bewijs ervoor kan worden aangevoerd. De 
hoeveelheid enzymen in het bloed kan als een maat worden beschouwd 
voor het aantal beschadigde hartspiercellen en dus als een maat voor de 
grootte van het infarct. In het algemeen is de prognose voor de patiënt 
mede afhankelijk van de grootte van het infarct; enzymbepalingen hebben 
dus grote klinische betekenis. 

6.3.9 Röntgendiagnostiek 
De röntgendiagnostiek speelt nog steeds een belangrijke rol in de cardiolo
gie. Een röntgenfoto van de thorax (borst), in het spraakgebruik X-thorax , 
verschaft informatie over de vorm en grootte van het hart en over de 
vaatsteel (aorta, arteria pulmonalis, vena cava superior). Soms zijn de 
vormveranderingen op de röntgenfoto of bij doorlichting met röntgen
stralen zó typisch, dat alleen al daarmee de diagnose van een hartziekte 
uiterst waarschijnlijk kan worden gemaakt. Bij klepvitia kan men soms 
kalk in de kleppen zien zitten. Een mitralisstenose leidt tot een vergroting 
van het linker atrium en ook dat is op de X-thorax goed zichtbaar (fig. 6-2). 
Veranderingen in het longbeeld kunnen een indicatie vormen over wat er 
met het hart aan de hand is en zelfs de ribben ondergaan ten gevolge van 
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bepaalde vitia van het hart en de grote vaten karakteristieke veranderingen 
die met röntgenonderzoek kunnen worden aangetoond. De röntgendiag
nostiek is dus voor de dagelijkse praktijk van grote betekenis. 

6.3.10 Echocardiografie 
De echocardiografie heeft de laatste jaren geweldig aan betekenis gewon
nen. Dit is vooral te danken aan de technologische vooruitgang, waardoor 
de structuren van het hart en de grote bloedvaten steeds beter zichtbaar 
werden. De echocardiografie is zó belangrijk geworden dat het naast de 
elektrocardiografie de meest betrouwbare onbloedige cardiologische on
derzoekmethode is geworden. De echocardiografie berust op het radar-

:I principe (fig. 6-17). Ultrageluidsgolven worden door het hart teruggekaatst 
en op een oscilloscoop en/of papier zichtbaar gemaakt. 
De echocardiografie stelt ons als het ware in staat om binnen in de thorax 
en binnen in het hart te kijken (fig. 6-10). De klepbewegingen kunnen zo 
worden zichtbaar gemaakt en geanalyseerd; de dikte en de bewegingen 
van het kamerseptum en de vrije wand van de linker kamer kunnen worden 
gemeten en bestudeerd. Te veel pericardvocht, zoals bij een pericarditis 
voorkomt, kan worden aangetoond; de positie en wijdte van de aorta ten 
opzichte van de arteria pulmonalis kunnen worden bepaald , hetgeen van 
belang is bij sommige aangeboren hartgebreken. Soms kan zelfs een 
kamer- en/of boezemseptumdefect zichtbaar worden gemaakt. 
In feite is de echocardiografie de enige methode waarmee de kleppen van 
het hart goed zichtbaar gemaakt kunnen worden (fig. 6-18) . Met name de 

zender 

Figuur 6-17 

--- ----~ . 

\ I 
\ I 
\ I 
\ I 
\ I 

~ .. 
\ I 
\ I 
\ I 
\ I 

\ ! 
\ I 
\ I 

~71!Jl7"!7Jlfmllft7l1»»7il7l1J111i1J1 
De grondslag van de echocardiografie . Door de terugkaatsing van geluidsgolven op te vangen 
en de verlopen tijd te meten, is het mogelijk zich een oordeel te vormen over zich op afstand 
bevindende verborgen structuren. (Na wijziging overgenomen uit: H. Hertz, Principles of 
IIltrasollnd in medical diagnosis . In: Echocardiology . Onder redactie van N. Bom. Martinus 
Nijhoff, 's-Gravenhage 1977.) 
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Figuur 6-18 
Het echocardiogram van de bewegingen van een normale mitralisklep . Het normale bewe
gingspatroon doet denken aan de mijter van Sint-Nicolaas. 

diagnose mitralisstenose kan met deze onbloedige vorm van diagnostiek 
met zekerheid worden gesteld, terwijl ook andere afwijkingen van de 
kleppen zichtbaar kunnen worden gemaakt. 
De echocardiografie is voorts van groot belang gebleken voor diagnostiek 
van aangeboren hartgebreken bij pasgeborenen. Hierdoor kan cardiochi
rurgische correctie bij zuigelingen soms worden toegepast zonder vooraf
gaande hartcatheterisatie, waardoor een aantal kinderen levenskansen 
worden geboden die ze anders wellicht niet gekregen zouden hebben. 
De echocardiografie heeft de laatste jaren een zodanige verfijning en 
verbetering ondergaan, dat de beweging van het hart en van structuren in 
het hart zoals de kleppen, maar ook intracardiale tumoren - die overigens 
zeldzaam zijn - kunnen worden gefilmd of op videobanden worden vastge
legd. Het gaat hierbij om de twee-dimensionele echocardiografie. Aange
zien het vooral om bewegende beelden gaat , geeft een stilstaand plaatje 
onvoldoende weer hoe belangrijk de echocardiografie voor de diagnostiek 
van hartziekten is geworden. Met name het Thoraxcentrum in Rotterdam 
heeft in belangrijke mate tot deze ontwikkeling bijgedragen. 
Een verdere uitbreiding van de ultrageluidsdiagnostiek is de toepassing 
van het zogenaamde Doppler*-principe. Dit berust op een verschijnsel dat 

* Johan Christian DoppIer (fysicus , 1805-1853) . 
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we allemaal kennen. Als we voor een overweg staan te wachten en een snel 
rijdende trein raast aan ons voorbij, dan horen wij een sterke verandering 
van het karakter van het geluid., Zo lang de trein ons nadert, wordt de 
frequentie van het geluid hoger en wanneer hij zich van ons verwijdert, 
neemt de frequentie af. De mate van verandering van frequentie van het 
geluid is afhankelijk van de snelheid van de trein. Dit principe kan worden 
toegepast om intracardiaal de richting en de stroomsnelheid van bloed te 
bepalen, bijvoorbeeld in de aorta of over een lekkende of vernauwde klep . 
We sturen daartoe een geluidssignaal van een bepaalde frequentie en 
sterkte in de bloedstroom. Het stromende bloed verandert de frequentie 
van het signaal en meer naarmate het bloed sneller stroomt. Op deze 
manier kan men bijvoorbeeld de ernst van een mitralisklepstenose al heel 
aardig kwantitatief benaderen. Deze techniek staat nog betrekkelijk in 
haar kinderschoenen. maar wordt toch al in de meeste cardiologische 
centra toegepast. 

6.3.11 Nucleaire cardiologie 
De wat thans reeds heet nucleaire cardiologie heeft eveneens de laatste 
jaren geweldige vooruitgang geboekt. In wezen is ook dit een niet-bloedige 
diagnostische techniek, ook al is het nodig vlak vóór het eigenlijke onder
zoek een kleine hoeveelheid radioactieve isotopen in te spuiten. Het woord 
radioactiviteit boezemt nog veel mensen angst in, waardoor de toepassing 
en verdere ontwikkeling ervan ook in zijn meest heilzame en onschuldige 
vorm, namelijk in de geneeskunde, soms worden belemmerd. 
Het principe berust op het feit dat bepaalde radioactieve isotopen, hoewel 
in fysisch opzicht verschillend, chemisch sterk verwant zijn aan normaal in 
ons lichaam voorkomende elektrolyten. Het beste voorbeeld hiervan is het 

Wl thallium 201, waarvan de chemische eigenschappen vrijwel identiek zijn 
aan die van kalium. Hierdoor kan in onze hartspiercellen het thallium 201 
de plaats innemen van kalium. De hartspier wordt op deze wijze radio
actief en gaat een soort röntgenstraling uitzenden die op film kan worden 
vastgelegd. Ook kan de geproduceerde radioactiviteit vrij nauwkeurig 
worden gemeten. In elk geval kan met thallium 201 de hartspier zelf 
zichtbaar worden gemaakt. 
Indien de stofwisseling van de hartspier sterk is gestoord, zoals bij zuurstof
gebrek (coronairinsufficiëntie), of geheel is verdwenen, zoals bij een hart
infarct, dan ontstaat er een hiaat in het thalliumhartspierbeeld . Het is 
omgekeerd duidelijk dat , indien we een zogenaamd thalliumscintigram 
maken van het hart en er blijkt zich ergens een hiaat te bevinden, dan met 
vrij grote zekerheid kan worden aangenomen dat ter plaatse de hartspier 
ernstig ziek is (fig. 6-19) . Vooral in het allervroegste stadium van een 
- dreigend - hartinfarct kan thalliumscintigrafie tot de diagnose bijdragen 
als andere technieken de cardioloog nog in de steek laten. 

m Het is ook mogelijk het menselijke eiwit albumine met het isotoop techne
tium 99m radioactief te merken. Het moleculair gewicht van albumine is 
hoog en daardoor is het molecule zo groot dat het de bloedbaan niet kan 
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Thalliumscintigram van het hart bij een patiënt met een lateraal infarct. Men ziet een 
opheldering ter plaatse van de pijl. Dit is dus een gebied waar geen radioactief thallium wordt 
gestapeld. Het interpreteren van de met deze vorm van diagnostiek aantoonbare perfusie
defecten vereist de nodige ervaring. 

verlaten door de poriën van de capillairen. Hierdoor kan de bloedsomloop 
zelf radioactief worden gemaakt, zodat de diagnose van sommige congeni
tale hartgebreken ermee kan worden gesteld. De zogenaamde halfwaarde
tijden* van thallium 201 en technetium 99m zijn zo kort en de geproduceer
de straling is zo gering dat ze geen bedreiging voor de gezondheid van de 
patiënt of zijn omgeving vormen. 
Het is in de context van dit hoofdstuk niet mogelijk dieper op deze uiterst 
boeiende en voor de cardiologische diagnostiek zo belangrijke materie in 
te gaan. 

6.3.12 Kernspinresonantie 
Het is onontkoombaar dat in de komende jaren ook de verpleegkundige 
te maken zal krijgen met kernspinresonantie, een belangrijk fysisch ver
schijnsel dat gebruikt kan worden om afbeeldingen van doorsneden van 
het lichaam te maken (zoals bij een CT-scan), maar daarnaast voor de 
diagnostiek van allerlei processen in ons lichaam die met een veranderd 
metabolisme gepaard gaan, van toenemende betekenis is. Een hartinfarct 
bijvoorbeeld is een proces met een verstoord intracellulair metabolisme, 

* De halfwaardetijd van een radioactief isotoop is de tijd waarin het isotoop de helft van 
de bij het begin van de meting aanwezige radioactiviteit verliest. 
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maar ook carcinoomcellen gedragen zich in bepaalde biochemische opzich
ten anders dan normale cellen. 
Kernspinresonantie, de Nederlandse vertaling van de Engelse term nuclear 
magnetic resonance (afgekort NMR) berust op het feit dat de po stief ' 
geladen kern van een atoom, waar de negatief geladen elektronen omheen 
draaien als planeten om de zon, zelf ook draait om zijn eigen as (de 
zogenaamde kernspin). Doordat een geladen atoomkern als een tol rond
draait, gedraagt deze zich als een klein magneetje en zal in een sterk 
magneetveld in een bepaalde richting gaan wijzen. Door bestraling met 
hoogfrequente, maar laagenergetische (dus volstrekt ongevaarlijke) radio
golven, is het nu mogelijk om de atoomkernen uit hun voorkeursrichting 
te brengen. Wanneer de bestraling wordt stopgezet, keren de kernen weer 
terug naar hun voorkeursrichting, waarbij zij op hun beurt ook radiogolven 
gaan uitzenden. Het uitgezonden signaal is karakteristiek voor de aard van 
de atoomkern. Hierdoor weet men met welk atoom men te maken heeft 
en, omdat moleculen uit atomen zijn samengesteld, tevens om welk mole
cule het gaat zoals waterstof (IH) in bijvoorbeeld water of fosfor elp) in 
bijvoorbeeld adenosine-trifosfaat (ATP). 
Omdat ons lichaam voor 70% uit water (H20) bestaat en water veel water
stofkernen bevat, kunnen allerlei structuren en organen in ons lichaam 
zichtbaar worden gemaakt. Bot bevat minder water, dus minder waterstof
kernen, dan spier of vet en zo kan een prachtig beeld van het inwendige 
van ons lichaam verkregen worden (fig. 6-20), tumoren kunnen zichtbaar 
worden gemaakt en ook allerlei (afwijkende) metabole processen worden 
aangetoond en vastgelegd. 
Bij beeldvorming met behulp van kernspinresonantie spreken we van mag
netic resonance imaging (MRI). Als we het metabolisme meten, dan spre
ken we van magnetic resonance spectroscopy (MRS). 
NMR is een in kort bestek erg moeilijk te verklaren fysisch verschijnsel, 
maar de betekenis voor de geneeskunde zal misschien wel net zo groot 
blijken te zijn als indertijd de ontdekking van de röntgenstralen. 

6.3.13 Intermezzo 
De legpuzzel van het hartinfarct wordt zo wel heel erg volledig. We hebben 
de anamnese met min of meer typische klachten die de diagnose doen 
vermoeden. Dan is er het EeG op grond waarvan de diagnose hartinfarct 
met vrij grote zekerheid kan worden gesteld en ook bij benadering de 
plaats waar het hartinfarct zich bevindt. Voorts kan de biochemie te hulp 
worden geroep~n die, doordat er zich hartspierenzymen in de bloedbaan 
bevinden, de diagnose verder bevestigt, waarbij de hoeveelheid enzymen 
(de concentratie in het bloed) een maat is voor de grootte van het infarct. 
Ten slotte kan de thalliumscintigrafie te hulp geroepen worden, waarmee 
eveneens de plaats en de grootte van het infarct kunnen worden benaderd. 
Terecht kan men zich afvragen, wat de zin is van het gebruik van min of 
meer parallelle diagnostische technieken te zelfder tijd. Dat is ook niet 
altijd nodig, maar ondanks de verbetering van diagnostische methoden 
blijven er altijd gevallen waarbij de elkaar aanvullende en ondersteunende 
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Figuur 6-20 
Met kernspinresonantie vervaardigde afbeelding van de thorax en bovenbuik waarop het hart 
en de grote vaten fraai zichtbaar zijn. De bovenste figuur geeft een beeld van het hart in 
systole (men ziet de dikke wand van de linker ventrikel, rechts onder in het beeld) en de 
onderste figuur , het hart (met name de linker ventrikel) in diastole . Ook andere organen 
zoals de lever en delen van het skelet zijn goed te herkennen . 
Men realisere zich dat deze beeldvorming nog niet volmaakt is , maar toch zo veelbelovend 
dat we voor het einde van deze eeuw deze techniek van de afbeelding van het hart als 
routine-procedure in de kliniek mogen verwachten. 
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technieken de laatste twijfel aan de diagnose kunnen doen wegnemen. 
Men stelle zich eens voor, wat het betekent ten onrechte met de diagnose , 
hartinfarct opgezadeld te worden. Een diagnose die in onze samenleving 
een sociaal-maatschappelijk stigma betekent, waarbij de melaatsheid van 
vroeger bijna verbleekt. De diagnose miskennen is uiteraard ook een 
ramp, omdat dit voor de patiënt een levensbedreigende zaak betekent. 
Optimale - niet hetzelfde als maximale - diagnostiek is dus altijd in het 
belang van de patiënt. 

6.3.14 Hartcatheterisatie 
Als laatste, maar niet het minst belangrijke onderdeel van dit hoofdstuk 
verdient het onderwerp 'hartcatheterisatie' onze aandacht. Dit is het on
derdeel van de cardiologische diagnostiek dat het meest tot de verbeelding 
spreekt en waarvan men, meestal terecht, aanneemt dat het het laatste 
woord heeft. 
Deze opvatting is nog wel juist, maar toch veel minder zwaarwegend dan 
bijvoorbeeld tien jaar geleden toen de echocardiografie en de nucleaire 
cardiologie nog in opkomst waren. Tegenwoordig is het zo dat er, zeker 
bij kinderen, vaak hartchirurgie wordt gedaan zonder voorafgaande hart
catheterisatie. De echocardiografie heeft de diagnose dan voldoende dui
delijk gemaakt. Dit neemt niet weg dat het onderzoek van het hart, de 
grote vaten en de kransslagaders (coronairarteriën) met behulp van ter 
plaatse gebrachte catheters het sluitstuk vormt van de cardiologische diag
nostiek, zeker als daarna hartchirurgie wordt overwogen. 
Het principe is eigenlijk eenvoudig: lange catheters (lange flexibele buizen 
van soepel materiaal dat geen röntgenstralen doorlaat) worden via een 
vena - meestal in de elleboogplooi of in de lies - opgeschoven tot in het 
rechter hart of de arteria pulmonalis. Via een arterie - meestal de arteria 
femoralis in de liesplooi - en de aorta kunnen de arteria coronaria enlof 
het linker hart bereikt worden. 
Aan de top van zo een catheter kan zich een heel kleine drukrnanometer 
bevinden waarmee in de hartsholten en de grote vaten de bloeddruk geme
ten kan worden (1). Het is ook mogelijk om via de catheters met bloed 
vermengbaar röntgencontrast in te spuiten waardoor de hartsholten en de 
coronairarteriën zichtbaar gemaakt kunnen worden (2). Verder kan men 
via de catheter bloed opzuigen en zo het zuurstofgehalte van een plaatselijk 
opgezogen bloedrnonster bepalen (3). Ten slotte kunnen zich aan de top 
van een catheter een of meer elektroden bevinden, die via een draad of 
draden die door de catheter lopen, het inwendige van het hart in elektrisch 
opzicht met de buitenwereld in verbinding brengen (4). 

1 de Ad 1. Het meten van de druk in de hartsholten is van belang om de graad 
of de ernst van een stenose vast te stellen. Bij een aortastenose (d. w.z. een 
vernauwing van de aortakleppen) is als gevolg van de stenose de kamer
druk tijdens de systole belangrijk hoger dan de druk in de aorta (fig. 6.21). 
Er is een verband tussen het drukverschil tussen linker kamer en aorta en 
de ernst van de stenose. Druk meten in de hartsholten via catheters levert 
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Drukkrommen (P in mmHg) van LV en aorta afkomstig van een patiënt met een aorta~ 
stenose , benevens een elektrocardiogram (EeG). Bij de eerste drie complexen ligt de cathe~ 
terpunt in de linker ventrikel, daarna volgt een overgangscomplex en bij de laatste drie slagen 
ligt de catheterpunt in de aorta. Tijdens de systole is de druk in de LV belangrijk hoger dan 
in de aorta. Dit drukverschil is een maat voor de ernst van de aortastenose. Bij een normale 
klep is er geen drukverschil. 

dus een belangrijke bijdrage tot de diagnostiek van die hartziekten die met 
drukveranderingen in de hartsholten gepaard gaan. 

Ad 2. Via catheters kan er röntgencontrastmateriaal in het hart , de grote 
vaten en/of de coronairarteriën worden gespoten. Afwijkingen in vorm, de 
aanwezigheid van tumoren en verbindingen tussen hartsholten kunnen zo 
zichtbaar gemaakt worden en derhalve bijdragen tot nauwgezette diag
nostiek. 
Tegenwoordig is de hartcatheterisatie vooral van belang voor het zichtbaar 
maken van de coronairarteriën. Speciaal (voor)gevormde catheters wor
den met de punt (de tip) in het coronair-ostium (inrnonding van een 
kransslagader in de aorta; zie fig. 6-5) gemanoeuvreerd. Als dat is gelukt , 
wordt er een kleine hoeveelheid röntgencontrastmateriaal in de arterie 
gespoten. Het röntgenbeeld dat hierdoor ontstaat, wordt op het snellopen
de (50 beeldjes/sec.) 35 mm film afgebeeld. Het hele coronairsysteem kan 
zo fraai zichtbaar worden gemaakt en afwijkingen in de kransslagaders -
meestal ten gevolge van atherosclerose - kunnen zo worden aangetoond 
(zie fig. 6-22). Aan de hand van die beelden kan worden besloten, of 
coronairchirurgie mogelijk en gewenst is. 
De techniek van het op deze wijze zichtbaar maken van een coronairsys
teem heet coronarografie. Coronarografie is een zeer belangrijk onderdeel 
van de cardiologische diagnostiek. Het is in wezen de enige methode om 
afwijkingen van het coronairsysteem zichtbaar te maken . 

Vorm 
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Figuur 6-22 
Coronarogram van een patiënt met een duidelijke vernauwing in de ramus descendens 
anterior (zie pijl) . 

Aangezien atherosclerose van het coronairsysteem (coronairsclerose ) een 
wel zeer wijd verspreide ziekte is - er wordt zelfs van een epidemie gespro
ken - wordt coronarografie zeer veel toegepast. De geproduceerde films 
worden in het vakjargon 'coronairangio's' genoemd. Van groot belang bij 
dit onderzoek is ook de röntgencontrastfilm van de linker ventrikel. Coro
narialijden heeft lokale contractiestoornissen van de hartspier ten gevolge 
en op de linkerkamerfilm is dat vaak goed zichtbaar. Een slecht contra
herende ventrikel heeft een ongunstige invloed op de prognose voor de 
patiënt. 

Ad 3. Als er bijvoorbeeld een ventrikelseptumdefect bestaat (een open 
verbinding tussen linker en rechter kamer) , dan spuit er bloed uit de linker 
kamer - waar de druk tijdens de systole veel hoger is dan in de rechter 
kamer - naar de rechter kamer. Het zuurstofrijke bloed uit de linker 
kamer mengt zich dan met het zuurstofarme bloed in de rechter kamer met 
als resultaat dat het zuurstofgehalte van het bloed in de arteria pulmonalis 
hoger is dan in het rechter atrium (zie fig. 6-23). De mate van bloedbijmen
ging houdt verband met de grootte of in ieder geval de klinische betekenis 
van het defect. Hoe groter de shunt van het bloed van links naar rechts , 
hoe groter de belasting voor de longcirculatie en hoe groter de kans dat het 
ventrikelseptumdefect op latere leeftijd een kind in moeilijkheden brengt. 
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Zuurstofverzadiging van het bloed in de diverse compartimenten van en om het hart bij een 
patiënt met een ventrikelseptumdefect (VSD) . In de RV is het Oz-gehalte duidelijk hoger 
dan in het RA als gevolg van bloedbijmenging uit de LV door de opening in het kamerseptum. 
In de rechter ventrikel worden wisselende waarden voor de zuurstofverzadiging gevonden 
door onvolledige menging van de normale bloedstroom en de shuntstroom. De hoogte van 
de zuurstofsprong die in de arteria pulmonalis bereikt wordt (volledige menging) , is een maat 
voor de verhouding van long- en lichaamsdoorstroming, zoals onder in de figuur aangegeven. 

Bij een zogenaamde links-rechtsshunl draait er een hoeveelheid bloed in 
de circulatie rond waar het lichaam niets aan heeft en dat een belasting 
vormt voor het hart en het longvaatstelsel. Die shunt kan soms hetctubbele 
of meer bedragen van de normale circulatie. 
Zuurstofbepaling van het bloed in de hartsholten verkregen via een hart
catheter kan bijdragen tot het stellen en kwantificeren van bepaalde diag
noses. 

Ad 4. Het is ook mogelijk om met behulp van zogenaamde elektrode
catheters de elektrische activiteit van het inwendige van het hart in kaart 
te brengen. De catheteruiteinden worden verbonden met een elektrocar
diograaf, waardoor als het ware vooruitgeschoven posten het hart elek
trisch verkennen . We hebben al melding gemaakt van het feit dat de acute 
hartdood bij het coronarialijden meestal worden veroorzaakt door ventri
kelfibrilleren. Dikwijls ontstaat dat niet als een donderslag bij heldere 
hemel, maar zijn er kamertachycardieën die in ventrikelfibrilleren kunnen 
ontaarden. Die kamertachycardieën ontstaan meestal aan de randen van 
een hartinfarct en met behulp van die elektrodecatheters en speciaal daar
toe opgeleide cardiologen kan de plaats van herkomst van zo een tachy
cardie worden opgespoord. Meestal is die tachycardie tijdens een dergelijk 
onderzoek niet spontaan aanwezig, maar kan men bijvoorbeeld via een 
andere elektrodecatheter het hart zodanig elektrisch prikkelen dat een 
nauwkeurige analyse van de ritmestoornis toch mogelijk wordt. We spre-

I· 
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ken dan van klinisch elektrofysiologisch onderzoek. De betekenis van dit 
soort onderzoek is de laatste jaren belangrijk toegenomen. Dit is een 
gevolg van het feit dat er steeds potentere geneesmiddelen zijn ontwikkeld, 
waarmee levensbedreigende ritmestoornissen vaak met succes kunnen 
worden behandeld, terwijl het soms ook mogelijk is het stukje hartspier 
waarin de ritmeboosdoener zich bevindt , door de chirurg te laten ver
wijderen. 
Niet alle levensbedreigende ritmestoornissen zijn een gevolg van een coro
narialijden; ook aangeboren afwijkingen in de elektrische verbinding tus
sen boezems en kamers kunnen de bron zijn van soms fatale zogenaamde 
cirkel tachycardieën . 
Het is dus steeds vaker mogelijk met klinisch elektrofysiologisch onder
zoek het mechanisme van levens bedreigende ritmestoornissen te analyse
ren en zo een bijdrage te leveren tot een betere en meer gerichte behande
ling. 

De diagnostische mogelijkheden van de hartcatheterisatie zijn hiermee 
niet uitputtend besproken. Gepoogd is slechts een idee te geven van mo
derne diagnostische technieken in de cardiologie. 
In paragraaf 6.3 is iets uiteengezet over de hedendaagse cardiologische 
diagnostiek. Belangrijke onderdelen als anamnese en fysisch onderzoek 
(auscultatie) zijn al zeer oud en in principe voor velen toegankelijk . De 
nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld scintigrafie en coronarografie 
zijn zeer specialistische technieken die een grote vaardigheid en omvang
rijke apparatuur (fig. 6-24) vereisen. Iedere arts en verpleegkundige dient 

Figuur 6-24 
Groothoekopname van de hartcatheterisatiekamer van de afdeling Cardiologie in het Acade
misch Ziekenhuis in Utrecht . De apparatuur dient voor het maken van röntgenfilms en het 
meten en registreren van allerlei hemodynamische en elektrocardiografische gegevens. 

---_ ............ _---_._--_._._ .. _----_ ... - --_ .. _--_._._- .- --- - .. _. 
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van een en ander een redelijke kennis te bezitten , omdat hijlzij er recht
streeks in het werk, dan wel via de patiënten die vragen stellen, mee 
geconfronteerd kan worden . Het zou goed zijn, indien een ieder die de 
zorg heeft of krijgt voor cardiologische patiënten een bezoek zou kunnen 
brengen aan een goed geoutilleerde cardiologische afdeling. Een moderne 
medische en/of verpleegkundige opleiding lijkt anders niet compleet. 

6.4 Indeling hartziekten 

In het voorafgaande werden reeds enige namen van hartziekten genoemd. 
Het is onmogelijk alle hartziekten bij naam te kennen en dat hoeft ook 
niet. Het is wel belangrijk te weten, waar in pathofysiologische zin de 
voornaamste hartziekten thuishoren. Er bestaat uiteraard niet slechts één 
indeling van hartziekten. Postzegels bijvoorbeeld kunnen per land worden 
ingedeeld, maar ook per tijdperk of per categorie afbeeldingen op de 
zegel. Hartziekten kunnen worden verdeeld in congenitale (aangeboren) 
en verworven hartziekten. * 

6.4.1 Congenitale hartziekten 
Het woord ziekte is hier eigenlijk niet op zijn plaats . Het hart is niet zozeer 
ziek, maar vertoont ten gevolge van stoornissen in de embryonale fase van 
de ontwikkeling van de mens bepaalde gebreken. Er zijn dus fouten ge
maakt bij de bouw van het hart. Het kan zijn dat de volledige scheiding 
tussen linker en rechter harthelft niet volledig is geslaagd (atrium- of 
ventrikelseptumdefect) . 
Een andere aangeboren afwijking kan tot gevolg hebben dat de aorta uit 
de rechter kamer ontspring en de arteria pulmonalis uit de linker ventrikel 
(transpositie der grote vaten). Door de uiterst complexe embryologische 
ontwikkeling van het hart van eenvoudige holle buis tot een contraherend 
orgaan met kleppen, aan- en afvoerende vaten, eigen bloedvoorziening, 
papillaire spieren enzovoort, kan er uiteraard erg veel mis gaan . Gelukkig 
gebeurt dit maar zelden, zodat vrijwel alle levend geboren kinderen een 
normaal hartje hebben. Maar als er met de bouw van het hart iets mis is, 
dan heeft dat, zoals uit de uiteenzettingen in paragraaf 6.1 volgt, belang
rijke gevolgen voor de functie. En als het aangeboren hartgebrek te hoge 
eisen stelt aan de hartspier, dan wordt het hart ten slotte toch ziek. 

De congenitale hartgebreken kunnen weer worden verdeeld in cyanotische 
(zie 6.2 .3) en niet-cyanotische. In het geval van cyanose bij aangeboren 
hartgebreken komt er onvolledig geoxygeneerd bloed in de grote circulatie 

Een aangeboren hartgebrek kan een gevolg zijn van erfelijke factoren of van door 
mutaties ontstane afwijkingen van de vrucht , maar kan ook worden veroorzaakt door een 
intra-uteriene ziekte van het ongeboren kind, zoals rubella (rodehond). In het laatste 
geval ware het bete r van een connataal hartgebrek te spreken , maar wij gebruiken 
uitsluitend het woord congenitaal, omdat moeilijk is uil te maken wat de oorzaak is van 
het aangeboren hartgebrek. 
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(zogeheten veneuze bijmenging). Dit kan alleen maar gebeuren indien de 
druk in de rechter harthelft , bij een open gebleven verbinding tussen recht 
en links , hoger is of is geworden dan in de linker harthelft. Cyanose kan 
ook ontstaan als bijvoorbeeld de aorta geheel of gedeeltelijk uit de rechter 
kamer ontspringt. 
Een hogere druk in de rechter kamer of rechter boezem kan een gevolg 
zijn van een pulmonale hypertensie of bijvoorbeeld een pulmonalisstenose. 
Cyanotische hartgebreken zijn in het algemeen ernstige aandoeningen die , 
als chirurgische correctie niet mogelijk is, het leven van de patiënt meestal 
bekorten en bovendien vaak tot invaliditeit aanleiding geven. 
De bekendste aangeboren hartafwijking met cyanose is de zogenaamde 
tetralogie van Fallot*. Hierbij bestaat er volgens de klassieke beschrijving 
een pulmonalisstenose, een ventrikelseptumdefect, een zogenaamde over
rijdende aorta (dit betekent dat de aorta zOwel uit de rechter als uit de 
linker kamer ontspringt) en rechterkamerhypertrofie. 

Niet-cyanotische aangeboren hartgebreken geven geen aanleiding tot ve
neuze bloedbijmenging of hebben daartoe nog geen aanleiding gegeven. 
Met andere woorden: sommige niet-cyanotische hartgebreken kunnen ten 
slotte toch in cyanotische ontaarden. Het beste voorbeeld hiervan is het 
ventrikelseptumdefect (VSD; zie ook blz. 117, De rechter harthelft ). 
Zoals we nu weten , is de druk in de linker kamer hoger dan de druk in de 
rechter kamer. In het geval van een ventrikelseptumdefect spuit er tijdens 
elke systole bloed van de linker kamer via de rechter kamer direct in de 
arteria pulmonalis en men spreekt dan van een links-rechtsshunt. De long
circulatie heeft hierdoor een extra hoeveelheid bloed te verwerken . Het 
longvaatbed kan hierop ten slotte reageren met vernauwingen van de 
kleine longslagaders. Hierdoor wordt de weerstand in het longvaatbed 
hoger en ontstaat er pulmonale hypertensie. Als de druk in de arteria 
pulmonalis stijgt, dan stijgt noodzakelijkerwijze de druk in de rechter 
kamer eveneens. Het drukverschil tussen linker en rechter kamer wordt 
kleiner en de hoeveelheid bloed die van links naar rechts stroomt (shunt) , 
vermindert. 
Naarmate de druk rechts meer stijgt , wordt de shunt kleiner. Het bekende 
systolische geruis van het VSD kan hierdoor geheel verdwijnen en ogen
schijnlijk gaat het erg goed met het kind. Maar de schijn bedriegt , want na 
verloop van tijd wordt de druk in de rechter kamer hoger dan in de linker , 
waardoor er bloed van rechts naar links gaat spuiten (de shunt keert om) ; 
het kind wordt cyanotisch. Een tweede gevolg van de drukstijging is de
compensatie of insufficiëntie van de rechter kamer. Want zoals we op 
blz. 118 hebben gezien, is de rechter kamer gebouwd om grote volumes 
rond te pompen , maar niet om een hoge druk op te bouwen. Het niet
cyanotische VSD kan dus in een cyanotisch VSD ontaarden en het patiënt je 
gaat te gronde aan een insufficiënte werking van de rechter kamer. 

* A . Fallot (1 850-1911) , Frans arts en patholoog-anatoom . 
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Ook andere niet-cyanotische hartgebreken, waarbij een open verbinding 
tussen links en rechts is blijven bestaan, kunnen ten slotte na omkering van 
de shunt als gevolg van pulmonale hypertensie in cyanotische hartgebreken 
overgaan. Oe meest voorkomende zijn, naast het hierboven reeds bespro
ken VSO, het atriumseptumdefect (ASO) en de open ductus arteriosus (de 
embryologisch normaal aanwezige verbinding tussen arteria pulmonalis en 
aorta). Andere niet-cyanotische hartgebreken worden meestal veroor
zaakt door klepafwijkingen zoals bijvoorbeeld de pulmonalis- en de aorta
stenose. Voorts de coarctatio aortae, een vernauwing in het begin van de 
aorta descendens, eigenlijk niet tot het hart behorend, maar een afwijking 
die desalniettemin tot de aangeboren niet-cyanotische hartgebreken wordt 
gerekend. 
Oe coarctatio aortae gaat gepaard met een hypertensie in de bovenste 
lichaamshelft en een lage bloeddruk in de gebieden onder de stenose. 
Vroegtijdige diagnostiek en operatieve correctie op jeugdige leeftijd is 
hierbij noodzakelijk, omdat anders de hypertensie blijft bestaan. 
Samenvattend kunnen de aangeboren hartgebreken dus worden verdeeld 
in cyanotische en niet-cyanotische 'vitia' (vitium = gebrek). Tot de voor
naamste cyanotische vitia behoren de tetralogie van Fallot en de transposi
tie der grote vaten. Niet-cyanotische hartgebreken die ten slotte na het 
ontstaan van pulmonale hypertensie toch in cyanotische kunnen overgaan, 
zijn het VSO, het ASO en de open ductus arteriosus. Overige aangeboren , 
maar niet-cyanotische hartgebreken zijn de pulmonalisstenose, de aorta
stenose en de coarctatio aortae. 
Met opzet is de hier gegeven opsomming summier gehouden. Het gaat bij 
de niet-specialistische begeleiding van hartpatiënten meer om begrip van 
de pathofysiologie van de ziekte dan om droge kennis van namen en 
symptomen. 

6.4.2 Verworven hartziekten 
Het hart kan als elk ander orgaan van ons lichaam ziek worden door 
ontstekingen, tumoren, degeneraties, traumata enz. Alle onderdelen van 
het hart kunnen hierbij afzonderlijk of in combinatie betrokken raken. Oe 
kleppen van het hart kunnen door ontstekingen stenotisch en/of insuffi
ciënt worden. Het myocard kan door vernauwingen in het coronairsysteem 
worden beschadigd. Traumata (verkeersongevallen, steek- en kogelver
wondingen) kunnen het hart levensgevaarlijk beschadigen. 
Het door aangeboren afwijkingen onvolmaakte hart is bijzonder gevoelig 
voor ontsteking van het endocard, waardoor bijvoorbeeld een op zichzelf 
onbetekenend VSO in een levens bedreigende hartziekte kan ontaarden 
(infectieuze endocarditis). 
Wij moeten ons beperken tot een opsomming van de belangrijkste in 
Nederland voorkomende verworven hartziekten. 

Verworven klepgebreken 
Ten gevolge van een als kind of als jonge volwassene doorgemaakte infec
tie met bèta-hemolytische streptokokken (het acute reuma) kunnen zich op 

VU l 

Rel 
"jli : 

End 

Peri , 



n verbinding 
mkering van 
lartgebreken 
eeds bes pro
rteriosus (de 
ulmonalis en 
:stal veroor
en de aorta-

)egin van de 
en afwijking 
reken wordt 

de bovenste 
de stenose. 
~e leeftijd is 
tan. 
en verdeeld 
fot de voor
Ie transposi
lotte na het 
novergaan, 
langeboren, 
e, de aorta-

Het gaat bij 
l begrip van 
l namen en 

orden door 
erdelen van 
11 raken. De 
l1/of insuffi
l1airsysteem 
n kogel ver-

Ier gevoelig 
op zichzelf 
ontaarden 

19rijkste in 

lakte infec
nen zich op 

en functie van het gezonde en het zieke hart 161 

latere leeftijd ernstige klep afwijkingen manifesteren. Dit betreft vrijwel 
altijd de kleppen van het linker hart. 
Als gevolg hiervan kennen wij de volgende zogenaamde reumatische vitia: 
de mitralisstenose en/of -insufficiëntie en de aorta-insufficiëntie, al dan 
niet met enige stenose. Indien de mitralis- en de aortaklep beide zijn 
aangetast, spreken we van een gecombineerd reumatisch vitium. De gevol
gen van slecht functionerende kleppen kunnen vele jaren lang door een 
functionele aanpassing van de hartspier en van het lichaam beperkt blijven 
en de patiënt kan nog een redelijk bestaan leiden. Maar ten slotte kan het 
klepgebrek, indien chirurgische correctie achterwege blijft, de patiënt te 
gronde richten. 
Bij de mitralisstenose zal het rechter hart het ten slotte opgeven en bij de 
aorta-insufficiëntie zal ten slotte de linker kamer niet tegen de extra belas
ting opgewassen blijken. De klepaandoeningen leiden uiteindelijk tot de 
nederlaag van de hartspier. Dit geschiedt altijd onder de voor het hart 
kenmerkende symptomatologie: ritmestoornissen, kortademigheid, oede
men enz. (zie 6.2). Het is duidelijk dat het bij reumatische klepaandoe
ningen om een chronisch hartlijden gaat. 

(Acute) infecties van het hart 
Het hart is, zoals op blz. 127 beschreven, samengesteld uit drie weefsel
lagen: het endocard , het myocard en het epicard. We kennen derhalve een 
endocarditis, een myocarditis en een pericarditis. (Bij ontsteking van het 
epicard wordt ook van pericarditis gesproken.) Meestal beperkt een ont
steking zich niet tot één weefsellaag. Een endocarditis gaat, evenals een 
pericarditis trouwens, meestal gepaard met ontstekingshaarden in het 
myocard. 

Endocarditis Vrijwel elk pathogeen (ziekteverwekkend) micro-organisme kan voor een 
ontsteking van het hart verantwoordelijk zijn. Berucht is de al even ge
noemde infectieuze endocarditis die, in het geval van infectieuze verwon
dingen of niet-steriele operatieve ingrepen (tonsillectomie, tand- en/of 
kiesextracties) en bij 'drug'gebruik, waarbij bacteriën in de bloedbaan 
komen, de kleppen zó ernstig kan beschadigen dat deze mede daardoor de 
patiënt fataal wordt. Een bijkomende ongunstige bijzonderheid is het feit 
dat deze vorm van ontsteking van het hart, ondanks de toediening van zeer 
hoge doses sterk werkende antibiotica, die langdurig - tot 6 weken toe -
worden toegediend, zo moeilijk te behandelen is. De infectieuze endocar
ditis is een zeer ernstige ziekte die dank zij passende profylactische maat
regelen gelukkig meestal voorkomen kan worden. 

Myocarditis Een myocarditis zien we nogal eens bij jonge mensen, vooral ten gevolge 
van virale infecties. Verraderlijk is in dit verband de griepmyocarditis die 
zó sluipend verloopt dat het eerste symptoom soms een ventriculaire ritme
stoornis is die bij inspanning ontstaat. Men denke hieraan bij het optreden 
van acute hartdood bij jonge mensen tijdens inspanning: 'de dood op het 
voetbalveld' , 'de dood op de militaire stormbaan'. 

Pericarditis Een pericarditis kan vele oorzaken hebben. Uiteraad kan het bacterieel 
zijn, vroeger vooral tuberculose, maar ook virale infecties - ook hier is 
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griep berucht - kunnen pericarditis veroorzaken. We kennen ook de ure
mische pericarditis bij ernstige nierinsufficiënties . Hierbij zijn geen bacte
riën in het spel; de oorzaak is echter niet bekend. 
Ontsteking van de wand van de aortawortel en -kleppen kan voorkomen 
als een complicatie bij lues: de aortitis luetica. 

Het coronarialijdcn 
Coronarialijden is een verzamelnaam voor de klinische symptomen die 
worden veroorzaakt door aandoeningen van het coronairsysteem voor 
zover die aanleiding geven tot een coronairinsufficiëntie en dus een zuur
stoftekort van de hartspier. Zo lang ziekte of afwijkingen aan het coronair
systeem de bloedtoevoer naar het myocard niet belemmeren en er geen 
coronairinsufficiëntie is, kan er eigenlijk nog niet van een coronarialijden 
gesproken worden. 
Het is mogelijk - en het komt ook nogal eens voor - dat op het coronaro
gram belangrijke afwijkingen aan het coronairsysteem worden waargeno
men zonder dat de patiënt klachten en/of verschijnselen heeft van een 
coronairinsufficiëntie. Wel is het zo, hoe weinig logisch dat ook lijkt, dat 
we bij een patiënt van coronarialijden blijven spreken, ook als de klachten 
en/of symptomen geheel verdwenen zijn. Eens een coronarialijden, altijd 
een coronarialijden. De prognose voor de betrokken patiënt wordt daar 
ook door bepaald. 

Coronarialijden is dus een klinisch symptomencomplex, veroorzaakt door 
welke ziekte of dysfunctie van het coronairsysteem dan ook. Coronair
sclerose is atherosclerose van de coronairarteriën . We kennen coronair
sclerose zonder coronarialijden en we kennen coronarialijden zonder coro
nairsclerose. 

Het coronarialijden omvat angina pectoris (AP), het dreigend hartinfarct, 
het hartinfarct en de acute hartdood. Elk van deze vier symptomencom
plexen kan de eerste uiting zijn van het coronarialijden. Iemand kan 
jarenlang aan AP lijden, dan via het beeld van een dreigend hartinfarct een 
hartinfarct krijgen en tijdens de manifestaties van het hartinfarct acuut 
overlijden. Het coronarialijden kan zich echter ook voor het eerst uiten in 
de vorm van een acute hartdood of een hartinfarct. Angina pectoris en met 
name de acuta hartdood hoeven niet door coronairsclerose te worden 
veroorzaakt. 
Gezondheidsvoorlichting, propaganda en (margarine )reclame hebben bij 
de bevolking, maar ook bij artsen en verpleegkundigen, een verkeerd 
beeld opgeroepen van de aard, de verschijningsvorm en de oorzaken van 
het coronarialijden. Voor een verstandelijke en rationele benadering en 
begeleiding van patiënten met een coronarialijden realisere men zich dat 
de ziekte veel complexer is dan wordt voorgesteld, dat de ziekte zich bij 
iedere patiënt verschillend uit en verschillend verloopt en dat de aard en 
uitgebreidheid van de aantasting van het coronairsysteem van patiënt tot 
patiënt verschillen. Iedere patiënt met een coronarialijden is uniek en 
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telkens weer moet de oorzaak van de symptomen worden vastgesteld. 
Coronarialijden is een ziekte van individuen, veroorzaakt door athero
sclerose en/of functionele vernauwingen van individuele coronairarteriën. 
De overgrote meerderheid van de cardiologische patiënten bestaat uit 
patiënten met een coronarialijden; ongeveer de helft van de totale sterfte 
in de westerse samenleving wordt uiteindelijk door coronarialijden ver
oorzaakt. 

Traumata en tumoren van het hart 
Hierover kunnen we kort zijn. Bij elk thoraxtrauma van enige betekenis 
dient met een trauma cordis rekening gehouden te worden. De symptomen 
kunnen zeer sterk lijken op die van een hartinfarct. 

Tumoren van het myocard of uitgaande van het endocard kunnen de 
normale werking van het hart ernstig belemmeren. Gelukkig zijn hart
tumoren zeldzaam. De diagnostiek is moeilijk en de symptomen worden 
bepaald door de plaats en de uitgebreidheid. Van belang is nog te wijzen 
op het bestaan van pericardkysten die eveneens door verdringing of ruim
tebeperking de hartfunctie kunnen belemmeren. 

De cardiomyopathieën 
Het betreft hier meestal primaire afwijking in bouwen functie van de 
hartspiercellen , hetgeen soms aanleiding geeft tot plaatselijke verdikking 
van de hartspier, bijvoorbeeld asymmetrische septumhypertrofie. Hier
door kan er een uitstroombelemmering van de linker kamer ontstaan , 
waardoor de linker ventrikel zich moeilijk ontledigt. Een ander verschijn
sel is de verminderde elasticiteit van het myocard, waardoor vooral de 
linker ventrikel erg stug kan worden, hetgeen op zijn beurt de vulling weer 
belemmert (instroom belemmering). 
Het is niet bekend hoe deze betrekkelijk zeldzame afwijking ontstaat. We 
zien het optreden bij kinderen , maar ook op volwassen leeftijd kan het zich 
voor het eerst uiten. Onbegrepen ECG-afwijkingen - vóórkomend bij een 
normaal 'coronairangio' en een overigens ook normaal hart - worden 
nogal eens aan een cardiomyopathie toegeschreven. 

Hypertensie 
Patiënten met hypertensie behoren zowel tot het werkterrein van de car
dioloog als tot dat van de internist. Daar het hierbij niet gaat om een uiting 
van een hartafwijking, wordt het in dit kader niet verder besproken. Hyper
tensie lijkt het optreden van coronarialijden te bevorderen en betekent in 
ieder geval een belasting voor het hart. 

6.5 Behandeling van hartziekten 

De behandeling van hartziekten kan, zoals trouwens de behandeling van 
elke ziekte , conservatief zijn of chirurgisch. In het geval van hartziekten 
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realisere men zich dat het veelal gaat om symptoombestrijding, zoals digi
talis bij kortademigheid, diuretica bij oedemen, kinidine bij ritmestoor
nissen enzovoort. 

6.5.1 Conservatieve behandelingsmiddelen 
Conservatieve behandelingsmiddelen van hartziekten omvatten derhalve 
het volgende. 

1. Stoffen en maatregelen die de hartspierwerking bevorderen en zo kort
ademigheid tegengaan, zoals digitalis en de daarvan afgeleide farmaca. 
2. Stoffen en maatregelen die oedeemvorming tegengaan en beperken. Het 
gaat hierbij in de eerste plaats om diuretica, maar ook digitalis kan oedeem
vorming tegengaan, namelijk indien deze een gevolg is van een insufficiën
te hartwerking. 
3. Stoffen en maatregelen die het optreden van ritmestoornissen tegen
gaan en/of bestaande ritmestoornissen kunnen laten verdwijnen. De oudst 
bekende stof is het uit kinabast vervaardigde kinidine. Maar er zijn tegen
woordig talloze moderne stoffen waarmee ritmestoornissen kunnen wor
den behandeld. Het is moeilijk en vaak onmogelijk bij voorbaat een juiste 
keuze te bepalen. Twee ogenschijnlijk identieke ritmestoornissen bij twee 
verschillende patiënten vragen soms om een totaal verschillende therapeu
tische benadering. Men realisere zich dat voor vele zogenaamde supraven
triculaire ritmestoornissen digitalis vaak een uitstekend antiarrhythmicum 
blijkt. Verder bestaan er de zogenaamde bèta-blokkers (bijv. Inderal®) en 
de laatste tijd is een nieuwe reeks geneesmiddelen in opkomst, de zoge
heten calciumantagonÎslen. De bekendste hiervan zij n het verapamil. (han
delsnaam: Isoptin ®) en het nifedipine (handelsnaam: Adalat®). Vooral 
verapamil heeft bij supraventriculaire ritmestoornissen zoals atriumtachy
cardieën vaak een gunstige uitwerking. 
4. Stoffen en maatregelen die het optreden - en de gevolgen - van een 
coronairinsufficiëntie tegengaan of beperken . . 
Coronairinsufficiëntie kan gedefinieerd worden als een discrepantie tussen 
Orvraag van en Or aanbod aan het myocard (fig. 6.25). Uit deze definitie 
volgt als het ware de behandeling. De zuurstofvraag van het hart kan 
worden beperkt door de patiënten te laten vermageren, hypertensie te 
behandelen en overmatige lichamelijke inspanning te vermijden. 
Als geneesmiddelen die de Orvraag van het myocard verminderen, komen 
hier in de eerste plaats de zogenaamde bèta-blokkers in aanmerking. Dit 
zijn stoffen die de frequentie van het hart doen dalen en het zuurstofver
bruik per contractie verminderen. 
Voor acute aanvallen komt het bekende Nitrobaat® in aanmerking, omdat 
het door vaatverwijding de bloeddruk snel doet dalen en daardoor zuur
stofsparend werkt. Nitrobaat® is het eerst aangewezen middel bij aanval
len van angina pectoris. Het zuurstofaanbod kan met behulp van medicij
nen alleen maar worden vergroot, als vernauwingen in de coronairarteriën 
een gevolg zijn van spasmen (krampen). Coronairsclerose en coronair
spasmen komen nogal eens samen voor. Nitrobaat® werkt uitstekend bij 
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Schematische weergave van het evenwicht tussen Oz-vraag en Oraanbod van de hartspier. 
Als de vraag het aanbod overtreft , dan ontstaat er ischemie van het myocard en dat is een 
ernstige zaak . 

coronairspasmen, maar ook de reeds genoemde caIciumantagonisten gaan 
coronairspasmen tegen . 
5. Pijnbestrijding is van grote betekenis bij het hartinfarct. Morfine, mor
finederivaten en morfineachtige stoffen nemen hierbij een grote plaats in . 
6. Reanimatie. Onder reanimatie in de cardiologie kan worden verstaan 
de groep van maatregelen die wordt toegepast bij een acute circulatie
stilstand ten gevolge van bijvoorbeeld kamerfibrilleren of een andere vorm 
van mechanische stilstand van het hart. Het is duidelijk dat bij een circula
tiestilstand heel snel moet worden gehandeld, omdat anders binnen enkele 
minuten de dood een herstel van de situatie onmogelijk maakt. In geval 
van kamerfibrilleren kan met behulp van een sterke elektrische schok, de 
zogenaamde cardioversie, het normale ritme soms worden hersteld. De 
hartverlamming is dan opgeheven en de dood afgewend. In de meeste 
ziekenhuizen worden cursussen in reanimatie gegeven. Wie hierover meer 
wil lezen, wordt verwezen naar het betreffende hoofdstuk in het Neder
lands leerboek der cardiologie. 
7. Angioplastiek van de coronairarteriën (PTCA = percutane translumi
nale coronaire angioplastiek). Het is onder bepaalde omstandigheden en 
bij heel specifieke vernauwingen van de coronairarteriën sinds kort moge
lijk met een balloncatheter de vernauwing op te heffen of te verminderen. 
Met behulp van deze methode kan coronairchirurgie soms overbodig wor
den gemaakt.Een belangrijke uitbreiding van deze techniek is de toepas
sing van intracoronaire en/of intraveneuze streptokinase, een enzym waar
mee verse stolsels in de bloedbaan kunnen worden opgelost. Het hartin-
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farct is meestal het gevolg van een acute afsluiting van een coronairarterie 
door een stolsel. Als de streptokinase binnen enkele uren na het begin van 
de symptomen van het infarct kan worden toegediend, dan lukt het vaak 
dit stolsel op te lossen en zo het ontstaan van het infarct te voorkomen. 
8. Behandeling van afsluitingen van coronairarteriën met behulp van 
laser*-stralen. Laserstraal is licht met een heel hoge energiedichtheid. 
Door een laserstraal nauwkeurig te richten, kunnen staalplaten worden 
doorboord en ruimtewapens worden vernietigd. Zo is het in principe moge
lijk met een laserstraal door een atherosclerotische massa die een coronair
arterie afsluit een gat te branden. Het vat is dan weer open. De laserstraal 
moet natuurlijk heel nauwkeurig worden gericht, anders ontstaat het ge
vaar dat door de vaatwand heen wordt gebrand. 
Zo ver mij bekend, is laser nog nauwelijks klinisch toegepast, maar de 
ontwikkeling is van dien aard en verloopt zo snel dat de vermelding van 
deze techniek niet op een derde druk van dit boek kan wachten. 

Over de conservatieve behandeling van hartziekten en daarbij behorende 
symptomen zou nog veel meer te zeggen zijn. De antistollingstherapie 
heeft de laatste jaren nogal aan betekenis ingeboet. Modern zijn de zoge
naamde trombocytenaggregatieremmers , waarvan men verwacht en aan
neemt dat deze trombosevorming en dus afsluiting van coronairarteriën 
kunnen tegengaan. Het bewijs hiervoor is nog niet geleverd. De behande
ling van hypertensie, vooral bij patiënten met een coronarialijden, is een 
belangrijke zaak (zie par. 8.6). 

Ten slotte een enkel woord over preventie van coronarialijden. Ondanks 
alles wat hierover werd en wordt geschreven, ondanks alle propaganda en 
reclame van minder eten, meer bewegen, gezond gewicht, onverzadigde 
vetzuren enzovoort, is een rationele aanpak van de preventie van corona
rialijden nog niet mogelijk, omdat we de oorzaak van atherosclerose niet 
kennen. Wel lijkt het vast te staan dat het roken van sigaretten het optre
den van coronarialijden bevordert. Werkers in de gezondheidszorg beho
ren niet te roken. 

6.5.2 Hartchirurgie 
De hartchirurgie is het meest spectaculaire, meest belichte - om niet te 
zeggen, in Nederland althans, soms overbelichte - vooruitgangsgebied van 
de geneeskunde van de laatste 25 jaar. Dank zij de ontwikkeling van de 
anesthesie, de toepassing van de hart-longmachine waarmee de werking 
van het hart en de longen tijdelijk kan worden overgenomen, de verfijnde 
cardiologische diagnostiek en de vooruitgang van de vaatchirurgie, is de 
chirurgische correctie van vele aangeboren en verworven hartgebreken 
mogelijk geworden. 

" Laser is een afkorting van: light amplification by stimulated emission of radiation. 
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Chirurgie van aangeboren vitia 
De chirurgi~ van aangeboren vitia heeft ertoe geleid dat niet alleen het 
leven van veel kinderen gered kan worden, maar dat ook vele kinderen in 
plaats van invalide te blijven, kunnen opgroeien tot normale en volwaar
dige volwassenen. 
Het chirurgische raffinement, de technische vaardigheid en de inventiviteit 
waarmee zeer ingewikkelde aangeboren afwijkingen van het hart kunnen 
worden hersteld, zijn ongelooflijk. Atrium- en ventrikelseptumdefecten 
kunnen worden gesloten; de eerder genoemde tetralogie van Fallot kan 
volledig worden gecorrigeerd; bij transpositie van de grote vaten worden 
de veneuze aanvoerlijnen naar de atria omgezet, waardoor de circulatie 
weer normaal wordt. Er wordt correctieve hartchirurgie bij zuigelingen en 
te vroeg geborenen verricht. In 1985 werden in het Wilhelmina Kinder
ziekenhuis in Utrecht 92 hartoperaties (60 open; 32 gesloten) uitgevoerd 
bij kinderen jonger dan 1 jaar. Kort en goed, geen zee gaat de hartchirurg 
te hoog en de resultaten zijn vaak verbluffend. Op deze plaats mag wel 
eens gezegd worden dat de vooruitgang en ontwikkeling van de cardiologie 
in de laatste decennia mede een gevolg zijn van de explosieve groei van de 
hartchirurgie. 

Chirurgie van verworven hartgebreken 
Ook verworven hartgebreken komen voor chirurgische correctie in aan-

Figuur 6-26 
Vergroting van een röntgenopname van een mitraliskunstklep (type Björk-Shiley) zoals 
toegepast bij klepvervangingsoperaties bij de mens. 
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merking. Gestenoseerde en/of insufficiënte kleppen kunnen worden ver-
Klepchirurgie wijderd en vervangen door kunstkleppen (fig. 6-26). Een kunstklep blijft 

een kunstklep, maar goede klepchirurgie kan van de invalide een volwaar
dig mens maken. Tumoren in het hart kunnen worden verwijderd. Dode 
stukken hartspier kunnen worden geëxcideerd. 
Het is tegenwoordig ook mogelijk chirurgie te bedrijven voor de behande
ling van overigens onbehandelbare ritmestoornissen. Het komt nog niet 
veel voor, maar het gebeurt en soms met spectaculair succes. 

Coronairchirurgie 
De coronairchirurgie ten slotte wordt toegepast bij patiënten met corona
rialijden. Er wordt in het algemeen niet aan de coronairarteriën zelf geope
reerd, maar met behulp van een uit het been van de patiënt verwijderde 
vena wordt een nieuwe verbinding gemaakt tussen de aorta en het perifeer 
van de stenose gelegen gedeelte van de coronairarterie (fig. 6-27). De 
vernauwing in het zieke bloedvat wordt zo als het ware omzeild. Men zou 
van omleidingen kunnen spreken. De Engelse literatuur kent de term 

Bypass- 'coronary bypass sU/·gery'. Het woord 'bypass' is ook in Nederland ingebur-
operatie gerd. 

In 1969 werden in Nederland ongeveer 500 coronairoperaties uitgevoerd; 
in 1985 lag dit getal op ruim 8800! Een goed geslaagde coronairoperatie is 
voor de patiënt die het aangaat iets ongelooflijks. Patiënten die voor de 
operatie namelijk angina pectoris kregen bij het wassen aan de wastafel, 
kunnen na de operatie weer tennissen of skiën en zelfs wielrennen. 
Helaas slaagt niet elke hartoperatie. Ten gevolge van hartoperaties over
lijden soms patiënten. Ook zijn de functionele resultaten niet altijd wat 
ervan verwacht wordt. Maar de balans van de hartchirurgie is sterk posi
tief. Dit jonge vak zal de komende jaren nog in betekenis toenemen. 

6.5.3 Pacemakers 
Als laatste onderdeel van de behandeling van hartziekten: de toepassing 
van pacemakers. Hierbij gaat het ook om chirurgisch ingrijpen, maar 
hierbij is de chirurgie middel en geen doel op zichzelf. Het doel is door 
middel van een klein (handpalmgroot) elektronisch apparaatje (fig. 6-28) 
- werkelijk een wonder van techniek! - een door bijvoorbeeld totaal 
hartblock vertraagde hartswerking te versnellen. 

De pacemaker wordt meestal onder of in de musculus pectoralis major 
gebracht. Een dunne soepele draad die via een vena tot in de punt van de 
rechter kamer wordt geleid, verbindt de pacemaker met het hart. De 
pacemaker geeft ongeveer 70 keer per minuut een elektrische impuls af en 
brengt zo het hart tot contractie. Pacemakers worden ook gebruikt voor 
bepaalde ventriculaire ritmestoornissen en bij problemen met de prikkel
vorming in de SA-knoop. 
In 1985 werden in Nederland ± 3300 nieuwe pacemakers geïmplanteerd en 
884 oude vervangen. 
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Figuur 6-27 
Coronarogram van een patiënt die een coronaire 'bypass'-operatie heeft ondergaan . De 
'graft', dat is de door de chirurg aangebrachte verbinding tussen aorta en ramus descendens 
anterior - perifeer van de oude stenose -, is met een pijl aangegeven . 

( 
\ 

Figuur 6-28 
Foto van een veel gebruikte pacemaker met daaraan verbonden een elektrodedraad, waarvan 
de punt in de RV wordt gepositioneerd . 
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Uit het bovenstaande, hoe onvolledig ook, blijkt dat we tegenwoordig echt 
iets voor hartpatiënten kunnen doen. Het is natuurlijk nooit genoeg en een 
van de allerbelangrijkste onderdelen van de behandeling van patiënten in 
het algemeen en van die van hartpatiënten in het bijzonder, blijft een 
goede , op begrip, kennis van zaken en liefde voor de patiënt gebaseerde 
begeleiding en verzorging. 
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