
A. K. C. Burger en F. L. Meijler 

Een elektrocardiografisch onderzoek bij een groep be
jaarden in een huisartsenpraktijk 

Inleiding en vraagstelling 

Het percentage bejaarden in onze bevolking beweegt 
zich nog steeds in stijgende lijn . Het leek zinvol de 
elektrocardiografie bij deze bevolkingsgroep waar 
mogelijk in samenhang met anamnese en lichamelijk 
onderzoek kritisch te evalueren. 
De publikaties over elektrocardiografie van bejaar
den tonen een groot aantal uiteenlopende uitkom
sten en onderling afwijkende conclusies (Burger, 
1971). De verschillen in uitgangspunten , de gekozen 
methodiek , de keuze van het materiaal , de normen 
waarmee en de wijze waarop de verschillende onder
zoekers de verkregen gegevens beoordelen, kunnen 
(mede- )verantwoordelijk worden geacht voor deze 
uiteenlopende uitkomsten en conclusies. 

Het bleek dan ook vrijwel onmogelijk met behulp 
van literatuurgegevens inzicht te krijgen in de licha
melijke en elektrocardiografische conditie van Ne
derlandse bejaarden. Daarom werd een eigen onder
zoek bij Nederlandse bejaarden gewenst geacht. 
Hiertoe werd bij een groep bejaarden in een huisart
senpraktijk te 's-Gravenhage een terreinverkennend 
onderzoek verricht. 

Methodiek 

Het onderzoek is verricht bij een groep niet-geïnsti
tutionaliseerde bejaarden in een huisartsenpraktijk 
in Den Haag. De leeftijdsopbouw van deze groep 
patiënten is praktisch geheel gelijk aan die van de be
jaarde bevolking van Den Haag (zie figuur 1). In 
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Figuur 1. Leef tijds verdeling van de bejaarden uit de praktijk van de onderzoeker (d.d. 
01-04-1969). De stippellijn geeft een denkbeeldige leef tijds verdeling weer, gegrond op de 
leef tijds verdeling van Den Haag. 

NED. T . GERONT. 5 (1974) : 

.r 



Jeverre deze groep patiënten de gehele bejaarde 
ederlandse bevolking vertegenwoordigt , is moeilijk 
ist te stellen . Uit deze groep bejaarden werd een 
eekproef genomen, die als aselect beschouwd kan 
orden. Bejaarden waren allen patiënten die op 1 
Jril 1969 65 jaar en ouder waren. Deze werden in 
eftijdsgroepen ondergebracht. De eerste groep be
itte patiënten van 65 jaar tot 69 jaar, de tweede 
:oep patiënten van 70 jaar tot 74 jaar, etc . De men
:n in de diverse leeftijdsgroepen werden vervolgens 
fabetisch gerangschikt en het onderzoek werd ver
cht bij de eerste tien mannen en tien vrouwen. Noch 
I de leeftijdsgroepen van 85-90 jaar, noch in die van 
)-95 jaar waren tien mannen en tien vrouwen be
:hikbaar; de aantallen waren hiertoe te gering. Er 
erden in totaal 89 bejaarden onderzocht. Voor de 
eftijdsopbouw zie tabel 3 (pag. 72 t/m 75), kolom 
, Met behulp van een speciaal hiervoor ontworpen 
Ilamnese- en onderzoekformulier (Burger , 1971) 
erden de bevindingen van de anamnese en het 
chamelijk onderzoek genoteerd. 
Ie bloeddrukwaarden 200 mm/Hg systolisch en 100 
Im/Hg diastolisch werden als bovengrenzen van 
armaal genomen (Meyler, 1972). 
[et bloedonderzoek werd in twee ziekenhuizen ver
cht : BSE, aantalleucocyten en een morfologische 
loeddifferentiatie. Van de urine werd een sediment 
~rvaardigd en beoordeeld, verder werden he mastix 
11 uristix gebruikt. 
ij het röntgenonderzoek werd na doorlichting een 
Jor-achterwaartse thoraxfoto gemaakt op 1,50 m, 
V 65-70; 20 mA/sec. De cor-thorax ratio werd 
Jlgens Cowan (1964) bepaald. 
Ie elektro cardiograaf vlas een 'cardioline modell 
psilon' . De RC-tijd van het apparaat bedroeg 
,4-2,5 sec. De amplitudefrequentiekarakteristiek 
'as tot 30 Hz recht, De rejectiefactor was bij 1 mm 
rca 2000 en bij 10 mm circa 3000. Het ECG werd 
immer in aansluiting aan een maaltijd gemaakt, 
.lle elektrocardiogrammen werden door de auteurs 
eoordeeld volgens de aanbevelingen en criteria van 
et 'Subcommittee on Criteria for Electrocardiogra
hic Diagnosis' van de New York Heart Association 
K.ossmann, et al. , 1964) . 
let behulp van de aanwijzingen van de American 
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Heart Association (Kossmann , et al. , 1954) werd de 
PR-tijd gemeten. De bovengrenzen van de PR-tijden 
werden in samenhang met de bijbehorende hartfre
quenties vastgesteld (Simonson, 1961). 
De ECG's werden gecodeerd met behulp van de 
Minnesota Code van 1966, met name bij de beoorde
ling van de asdraaiing werd van deze code gebruik 
gemaakt (Rose en Blackburn , 1968). De Minnesota 
Code is een kwantitatieve benadering, die bijdraagt 
tot het uniform kwantificeren volgens een bepaald 
classificatieschema . De Minnesota Code 1-0 wordt 
omschreven als 'No herein reportable electrocardio
graphic items Q and QS patterns must be 1 mm or 
more with associated R of 1 mm ormore '. Minnesota 
Code 2 heeft betrekking op de stand van de elektri
sche hartas van het QRS-complex . Minnesota Code 
3, Minnesota Code 4 en Minnesota Code 5 coderen 
respectievelijk de amplitude van de R-top , ST-T
depressies en T-topafwijkingen . De Minnesota Co
d~s 6, 7 en 8 coderen tenslotte respectievelijk stoor
nissen in A-V geleiding , intraventriculaire gelei
dipgsstoornissen en de aritmieën . De criteria van 
Goldman (1967) werden gehanteerd bij het vaststel
len van bundeltakblock en hypertrofie van de linker 
kamer. 
De lichamelijke geschiktheid van de onderzochten 
werd onderzocht met behulp van vijf onderling 
samenhangende niveaus, zogenaamde 'ADL-ni
veaus' (Katz, et:al., 1963; Leering, 1968 en 1969; en 
Oostvogel, 1968) . De percentages zijn steeds, tenzij 
anders vermeld, in relatie tot het totaal aantal onder
zochten gegeven; 

Resultaten 

1. De anamnese van de Tractus Circulatorius 

Toe.n gevraagd werd naar klachten , van welke aard 
dan:' ook, met betrekking tot .de huidige gezond
heidstoestand vermeldde slechts één onderzochte 
spontaan cardiale klachten; hij had angine d'effort . 
Drie andere onderzochten uitten spontaan ~c1audica
tio intermittens' -klachten., 
Toen er echter gericht naar gevraagd werd, hadden 
vijf mannelijke en vijf vrouwelijke onderzochten 
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angine d'effort. In rust hadden drie vrouwen en vier 
mannen pijn in de borst. Enkele andere onderzoch
ten, twee vrouwen en één man , hadden last van 
palpitaties. De overige anamnese leverde gegevens 
die terwille van de bondigheid niet in het kader van 
dit artikel vermeld worden. 

2 . Onderzoek 

Bij het lichamelijk onderzoek bleek de voedingstoe
stand van alle onderzochten goed te zijn. Eén vrouw 
bleek een paranasaal spinocellulair carcinoom tt:( 
hebben . 
Bij meer dan 60% van de onderzochten werd een 
diastolisch hartgeruis gehoord. Bij vijf onderzochten 
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werd een systolisch hartgeruis gehoord. Bij vijf 
onderzochten werd longemfyseem gevonden. Twee 
onderzochten hadden een systolisch geruis over het 
abdomen en een teflon prothese van de bifurcatie van 
de aorta abdominalis . 
Zes onderzochten hadden volgens onze normen een 
systolische, zestien andere onderzochten een diasto
lische hypertensie (zie tabel 3, pag. 72 tfm 75). Het 
verband tussen de verschillende leeftijdsgroepen en 
de gemiddelde bloeddrukwaarden is in figuur 2 
weergegeven . 
De lichamelijke geschiktheid der onderzochten 
('ADL-niveaus') bleek voornamelijk bepaald te wor
den door psychische stoornissen en stoornissen van 
het locomotorische apparaat. 
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Figuur 2. Grafische voorstelling van het verband tussen bloeddruk en leeftijd der onderzochten. 
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bel 1. R esultaten ECG-onderzoek. 

lntal onderzochten 
~en afwijkingen 
lrtinfarct 
tmestoornissen 
Impleet linker of rechter 
ndeltakblock 
lker kamerhypertrofie 
'-afwijkingen 
asdraaiing 
~-interval > 0,20 sec. 
'erige afwij kingen 

89 
32 

5 
23 

10 
10 
27 
IS 
10 
80 

j het laboratoriumonderzoek werd met het uri
onderzoek bij zes onderzochten glucosurie aange
Jnd. Vier van hen leden aan een diabetes mellitus , 
ee anderen hadden een renale glucosurie. Bij het 
)edonderzoek hadden één vrouwen twee mannen 
emie (Hb resp. < 11 ,5 g% en < 12,5 g%). Vieren
in tig onderzochten hadden een BSE die groter dan 
gelijk was aan 20 mmo Bij één onderzochte kon 
en BSE bepaald worden. 
j het röntgenonderzoek werd op de thoraxfoto van 
n onderzochte een vlekje gevonden dat later een 
enocarcinoom bleek te zijn . Dertig vrouwen en 
aalt mannen toonden op de röntgenfoto 's een 
rgroot hart: cor-thorax ratio >1/2, 

Elektrocardiografie 

tabel 3 is ter verduidelijking naast de Minnesota 
)de de EeG-diagnose vermeld . Van de 89 door ons 
derzochte bejaarden hadden er 57 een al dan niet 
ringe EeG-afwijking. Vijf onderzochten hadden 
n infarctpatroon op het EeG. Bij drie van hen was 
sprake van een zogenaamd silent infarct. Drieën
intig onderzochten hadden ritmestoornissen op het 
::G. Voor de overige EeG-bevindingen moge ver
:zen worden naar tabel 1, 2 en 3. 

iscussie 

~t belang van de elektrocardiografie voor bejaar
n is zo mogelijk nog groter dan voor niet-bejaar
n. Er kan namelijk gesteld worden dat bejaarden 
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veelal aan meer dan één aandoening lijden ; men 
spreekt wel van de 'multiple pathologie' der bejaar
den . Voor het uiteenrafelen van deze multiple patho
logie is vaak een elektrocardiografisch onderzoek 
nodig. Dit geldt des te sterker omdat er bij bejaarden 
veelal een discrepantie bestaat tussen de uit de anam
nese verkregen gegevens en die uit het onderzoek . 
In dit verband is het illustratief te vermelden dat bij 
vijf bejaarden een hartinfarctpatroon op het EeG 
aangetoond werd; bij drie van hen was er echter spra
ke van een silent infarct. 
Pathy (1967) vermeldt dat bij 387 patiënten die een 
hartinfarct doormaakten 19% een 'klassiek' beeld 

Tabel 2. Percentage ECG 's met Minn. Code 1-0. De leeftijds-
groepen van 85 jaar en ouder ontbreken; deze bevallen niet 
het juiste aanlal mensen! 

Leeftijdsgroe- 65-70 70-75 75-80 80-85 
pen jaar jaar jaar jaar 

Geslacht M V M V M V M V 

Percentage 
onderzochten 
met Minn. 
Code 1-0 60 70 60 70 30 30 10 30 

toonde. De overige 81 % toonde beelden als dyspnoe , 
verwardheid, syncope, beroerte, duizeligheid , pe
rifeer gangreen, palpitaties , nierlijden met uremie, 
braken , zwakte , longembolie, rusteloosheid of tran
spireren, met andere woorden, klachten die niet 
typisch waren voor een hartinfarct. De diagnose kon 
slechts elektrocardiografisch worden vastgesteld. 
Ook een klinische les in het Nederlands Tijdschrift 
voor Geneeskunde over 'het pijnloos hartinfarct ' 
vermeldt als casuïstiek patiënten, allen ouder dan 70 
Jaar , met soortgelijke symptomen als hierboven ge
noemd (Lindeboom, 1961). 
Het is goed te beseffen dat deze en de door ons 
onderzochte bejaarden de verkregen EeG-afwijkin
gen kunnen manifesteren omdat ze nog in leven wa
ren. Van de 89 door ons onderzochte bejaarden ble-

(doorlezen op pag. 73) 

71 



Tabel 3. Uitkomsten van het onderzoek. 

Groep Ó en Cj' van 65-70 jaar 

nummer lengte leef- kg EL-AS hart/ RR Min. ECG-diagnose 
tijd in 0 long code 

ê 1650B 1.80 65 82 65° 15/32 150/100 1-0 Inc . LBBB: infarct nuts 
ê 266EOB 1.70 66 78 - 60° 16/30 150/80 3-1 LAD + 

2-1 LKH 
ê 3660RB 1.57 66 78 _10° 16/321/ 2 160/90 1-0 bng 
ê 467B LA 1.76 67 72 ,5 0° 14/331/ 2 140/70 1-0 bng 
ê 567KRA 1.52 67 54 30° 13/29 190/105 1-0 bng 
ê 667LEOB 1.86 67 78 65° 14/31 150/90 1-0 bng 
ê 767 REOB 1.80. 67 79 0° 17/30 190/100 6-3 verlengde P-R tijd 
ê 8680IB 1.68 68 55 70° 14/33 140/70 5-2 dubieus A W infarct 

4-2 
ê 968GOB 1.83 68 96 0° 17/34 160/90 1-2-4 A W infarct + BES + irreg. SV ritr 
ê 1069UOB 1.79 69 90 -20° 16/34 150/90 1-0 bng 

<;> 1165NEB 1.54 65 69,5 0° 14/31 190/100 1-0 bng 
c 12650LB 1.60 65 68 _ 10° 13/28 180/90 1-0 bng 

~ 1365SUB 1.67 65 88 _ 5° 16/31 180/110 1-0 bng 

<f' 14660LB 1.53 66 55 - 30° 15/26 180/100 2-1 bng 

2 1567EOB 1.68 67 75 10° 15/31 160/90 1-0 bng 
o 1668PPA 1.63 68 64 _ 10° 13/29 210/120 1-0 bng 

~ 1769DNA 1.63 69 65 - 70° 15/28 200/110 3-1 LAD + 
2-1 LKH 

Cj' 1869GOB 1.65 69 75 40° 13/23 200/105 1-0 bng 
Q 1967NKA 1.52 67 57 - 20° 15/27 140/90 1-0 bng 

~ 88680LB 1.65 68 89 15/32 160/90 7-2 RBBB , Ie graads A-V block 

Groep ê en Cj' van 70-75 jaar 

nummer lengte leef- kg EL-AS hart/ RR Min. ECG-diagnose 
tijd in 0 long code 

ó 2070ALB 1.69 70 75 - 1° 15/32 200/110 1-0 YES 
ê 21700LB 1.74 70 .72 20° 14/30 160/90 1-0 bng 
ê 2271COB 1.80 71 84 60° 171

/ 2/30 190/90 8-3 BF + 
3-1 digitalis effect 

ê 237100B 1.85 71 83 60° 14/35 140/80 1-0 bng 
ê 2472ELB 1.83 72 86 - 30° .15 1/ 2/30 140/90 2-1 bng 
ê 2573MOD 1.70 73 86 ,5 45° 15/34 170/90 1-0 Inc. LBBB: infarct nuts 
Ó 2673YUB 1.69 73 62 - 20° 11/31 120/70 1-0 bng 
ê 2774MSA 1.73 74 65 50° J41 /2/28 210/110 6-4 korte P-R tijd zonder pre-excitatie 
ê 8674KYD 1.76 74 65 -60° 14/30 140/80 2-1 YES + 

8-9 Inc . RBBB + BES 
ê 8772EEG 1.70 72 82 _ 10° 15/31 160/90 1-0 bng 

Cj' 2871KKA 1.58 71 59 _10° 101
/ 2/29 170/90 1-0 bng 

Cj' 2971ELB 1.65 71 73 35° 14/24 190/100 6-3 Ie A-V block 
~ 3071MED 1.58 71 67 -20° 15/22 170/90 1-0 aspecifieke ST -T veranderingen 
Cj' 3172LLA 1.53 72 65 - 10° 13/23 180/110 1-0 repolarisatiestoornissen 
Cj' 3272PPA 1.62 72 60 _5° 12/28 240/120 1-0 bng 
Cj' 3372CEB 1.62 72 70 15° 14/30 170/80 1-0 bng 
Cj' 3472REB 1.61 72 68 -10° 15/26 160/100 1-0 bng 
Cj' 3573SMA 1.57 73 59 0° 15/30 180/90 1-0 bng 
9 3673TAB 1.54 73 56.5 45" 13/30 145/90 5-2 neg. T in I , V5 en V6 

Cj' 3773REB 1.68 73 65 -30° 15/27 170/90 3-1 VW infarct (oud) 
1-1-6 

Zie voor verklaring der afkortingen pag. 75. 

72 NED. T. GERONT. 5 (1974) 



(v,,,volg tabel 3) 

G roep cS en 'i' van 75-80 jaar 

nummer lengte leef- kg EL-AS hart/ 
tijd in 0 Ion;; 

cr 3875MAD 1.68 75 61 50° 17/30 
cS 3975V l1B 1.76 75 82 ,5 30° 151

/ 2/34 
cS 4076SKA 1.65 76 52 - '70°' 14/30 
j 4176LLA 1.70 76 68 .5 25° 13/28 
j 4276DNA 1.75 76 64 10° 14/30 

j 4376REB 1.53 76 54 - 60° 121
/ 2/29 

j 4476ARD 1.65 76 60 -60° 16/33 

) 45760RG 1.64 76 84 35° 15/30 
) 4676NAJ 1.61 76 84 60° 18/30 
î 4778RUB 1.60 78 75 40° 15 1M 31 

? 4876Nl1G 1.63 76 60 25° 16/26 
~ 4976IEH 1.69 76 75 35° 17/30 
~ 8976GAB 1.56 76 48 25° 14/30 
" 5077KAB 1.52 77 62 20° 12/28 
~ 5177CEB 1.67 77 72 35° 14/30 
? 5277URB 1.55 77 75 - 20° 14/29 
~ 537800B 1.69 78 95 ,5 17/27 

1 5479RAA 1.48 79 65 20° 16/26 

, 5579REB 1.51 79 73 -SC 21 /30 
) 5679AAH 1.58 79 58 -30° 14/28 

.en er 57 een EeG-afwijking in één of andere vorm 
e hebben . Na de anamnese , het lichamelijk onder
:oek en na het bepalen van het ADL-niveau waren 
Ie gevonden EeG-afwijkingen bij circa 80% der be-
aarden een verrassing. . 
~r werd geen relatie gevonden tussen de lichamelij ke 
.eschiktheid (ADL-niveau) der onderzochten en de 
lektrocardiografische bevindingen . Dit kan ver
Jaard worden doordat de bejaarden zich hun licha
lelijke beperkingen onvoldoende bewust zijn , dan 
lel dat op hogere leeftijd elektrocardiografische af
lijkingen de functie van het hart minder aantasten. 
)eze laatste verklaring lijkt minder aannemelijk. De 
l arge , waarbinnen de bejaarde -;- fysiek - functio
eert, is namelijk ook om andere redenen al vaak ge
miteerd . Hierdoor wordt op de beperkte coronaire 
n/of contractiele reserve van het bejaarde hart min
er vaak en minder snel een beroep gedaan en de 
irculatoire beperking minder snel ervaren . D e vraag 
ringt zich nu op of een EeG-onderzoek bij bejaar
en zinvol is. Men dient zich bij de beantwoording 
an deze vraag te realiseren dat een groot aantal 
lensen vóór hun 65e jaar aan een hartaandoening 
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RR Min. EeG-diagnose 
code 

170/90 5-1 (uremische) pericard itis 
140/80 6-1 syndroom van Wenckebach 
160/90 6-1 pacemakerbeeld 
165/95 1-0 bng 
150/90 8-9 oud anteroseptaal infarct + SV 

1-2-7 tachycardie in V, 
160/95 2-1 LAD 
130/60 2- 1 LAD + 

6-3 Ie A V-block 
160/95 1-0 bng 
200/100 8-3 BF 
150/90 1-0 bng 

170/90 6-3 Je graads A V -block 
150/90 8-3 BF 
180/110 3-1 LKH 
180/70 1-0 bng 
135/70 1-0 bng 
165/100 1-0 bng 
180/100 7-2 Bilateraal BBB + LKH + intramu-

rale geleidingsstoorn is 
180/120 3-1 YES + infarct: Inc. LBBB nuts + 

6-2 dropped bea t in V) 
8-3 

160/90 8-3 BF + YES 
140/90 2-1 Infarct en inc . LBBB: nuts + pre-

mature atrial beat + digitalis ef-
fect 

overlijdt , of als lijdende aan een hartaandoening be
kend is geworden. 
Ons onderzoek toont dan ook aan dat het aantal 
mensen dat in de loop van hun leven een hartafwij
king krij gt en zich dat niet bewust is (geworden) , be
langrijk groter is dan op grond van de sterf te- en/of 
morbiditei tscijfers kan worden aangenomen. Een 
toevallig gevonden EeG-afwij king bij een bejaarde 
betekent immers, dat deze afwijking ten tijde van het 
ontstaan vrij zeker weinig klachten heeft gegeven en 
dat de betrokkene het proces, dat de EeG-afwijking 
heeft veroorzaakt, heeft overleefd. 
In hoeverre dergelijke processen tot de dood zouden 
kunnen leiden zonder dat klachten werden geuit of 
voordat betrokkene medische hulp zocht, is on
bekend . 
De in dit onderzoek bij 'toeval' gevonden EeG-af
wijkingen tonen dus nogmaals aan hoe waardevol 
een algemeen periodiek elektrocardiografisch be
volkingsonderzoek zou kunnen zijn (Meijler , 1970) 
voor ons inzicht in het ontstaan en verloop van 
coronaire (en andere) hartaandoeningen. Dit zou 

(doorlezen op pag. 75) 
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t. 

(vervolg tabel3r 

Groep 0 en <jl van 80-85 jaar 

nummer lengte leef- kg EL-AS hart/ RR Min. ECG-diagnose 
tijd in 0 long code 

.j 5780S0B 1.83 80 79 50-° 14/30 200/90 7-2 RBBB + mogelijk intramurale ge-
leidingsstoornis 

cS 5881EORB 1.72 81 75 - 30° 16/31 210/85 2-1 YES 
8-1 

o 5981AWS 1.67 81 84 '0°' 16/30 140/70 7-2 RBBB 
cS 6081AAW 1.61 81 65 -30° 15/30 130/90 2-1 bng 
o 6182UEB 1.71 82 85 16/33 190/80 7-2 RB BB 

1-2-2 
cS 62820RD 1.71 82 89 I - 30° 14/33 240/125 3-1 LKH + LAD 

2-1 
J 6383MIK 1.70 83 71 15/30 190/120 7-2 RBBB 
.; 6483IRK 1.64 83 73 ± 15° 17/35 170/90 4-1 BF 

8-3 
cS 658400J 1.70 84 75 60° 15/31 130/80 1-0 bng 
cS 6684ARK 1.64 84 63 18/29 170/90 3-1 BF + intramurale ge1eidingsstoor-

8-3 nis 

<jl 67800RB 1.68 80 88 10° 17/33 170/110 1-0 bng 
<jl 6880UEH 1.53 80 72.5 -10° 17/26 .200/105 3-1 bng 
<jl 6980LOH 1.55 80 73 - 25° 16/26 140/80 3-1 LKH + digitalis effect 
<jl 7080KOK 1.62 80 57 0° 14/30 150/90 1-0 bng 
'i' 7182URB 1.67 82 40 - 10° 11 /25 160/80 7-4 LBBB + YES 
ç 7282IEH 1.63 82 73,5 - 30° 18/28 125/80 2-1 bng 
'i' 7382BEL 1.51 82 57 - 35° 14/30 150/90 2-1 LAD 
<jl 7483MAK 1.60 83 59 - 50° 15/25 180/80 2-1 LAD + YES + ST -T depressie 

3-1 
<jl 7584LUB 1.63 84 84 20° 17/26 180/90 1-0 bng 
'i' 768400H 1.48 84 55 - 30° 15/26 190/90 7-4 LBBB 

1,65 

Groep cS en <jl van 85-90 jaar 

nummer lengte leef- kg EL-AS hart/ RR Min . ECG-diagnose 
tijd in 0 long code 

o 7786GOV 1.65 86 62 - 55° 15/27 120/70 2-1 LAD + verlengd poR tijd 
6-3 

1-1-2 
i 7887NAJ 1.71 87 80 + 5° W /2/30 145/90 5-3 Vlakke T in a VL 

Cf 7985LUH 1.60 85 75 70° 17n9 210/110 1-0 bng 
4' 8086NOB 1.48 86 52 17/27 170/100 7-2 YES + RBBB + YES + aberran-

8-1 te geleidingsstoornis linker kamer 
ç 8187TUR 1.56 87 70 16/27 170/90 7-2 RBBB + verlengde poR tijd 

6-3 
<jl 8289RAH 1.76 89 90 _ 1° 14/27 160/90 1-2-2 oud infarct + LKH 
<jl 8389EEL 1.59 89 63 20° 15/28 190/90 3-1 

Zie voor verklaring der afkortingen pag. 75. 
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'vervolg tabel 3) 

Jroep <j? van 90-95 jaar 

lUmmer lengte leef- kg EL-AS hart/ 
tijd in 0 long 

? 8490NIN 1.60 90 51 -300 18/25 

? 8594ARB 1.48 94 68 - 200 16/29 

Jebruikte afkortingen in tabel 3 

,KH linker-kamerhypertrofie 
fES ventriculaire extrasystole 
lES boezemextrasystole 
Inc.) (incompleet) R /L bundeltakblock 
~/L BBB nuts = niet uit te sluiten 
'ng binnen als normaal aanvaardbare grenzen 
\. W infarct achterwand infarct 
fW infarct 
,y 

IF 

voorwand infarct 
supra ventriculair 
boezemfibrilleren 

,ellicht kunnen bijdragen tot het nemen van gemoti
eerde maatregelen om te pogen mors subita of blij
ende invaliditeit te voorkomen. 
:en bij toeval gevonden afwijkend ECG bij een 'ge
onde' bejaarde toont slechts aan dat de betrokkene 
. e aandoening, die de ECG-afwijking veroorzaakte , 
eeft overleefd en daar geen blijvende hinder van 
eeft ondervonden . 
)e gehanteerde beoordelingscriteria voor het ECG
,nderzoek zijn ontleend aan gegevens van niet-be
:tarden. Deze criteria bleken ook bruikbaar te zijn 
oor bejaarden. Het lijkt zinvol voor bejaarden de 
ebruikelijke ECG-criteria te blijven hanteren , ook 
I krijgen deze criteria ten aanzien van de algemene 
chamelijke conditie met het klimmen der jaren 
teeds minder (klinische) betekenis . 

:onclusies ' 

. De publikaties over elektrocardiografie bij be
larden bevatten uiteenlopende gegevens en onder
ng afwijkende conclusies. De verschillen in ge
anteerde criteria, de samenstelling en de herkomst 
an de onderzochte bejaarden vonnen een verkla-
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RR Min. EeG-diagnose 
code 

180/85 4-1 BF + YES + LKH 
5-2 digitalis effect 
3-1 
8-3 

160/90 4-2 Inc . LBBB + LKH 
3-3 ST -T depress ies in I en a VL 
5-2 

ring voor de vaak moeilijk te waarderen uitkomsten. 

2. Bij meer dan de helft van de onderzochte bejaar
den komen ECG-afwijkingen voor. Deze ECG-af
wijkingen blijken in het algemeen geen invloed op de 
validiteit te hebben . 

3. Het lijkt zinvol de criteria, welke men voor de 
beoordeling van ECG's van niet-bejaarden hanteert 
ook voor bejaarden te gebruiken, al krijgen deze 
criteria ten aanzien van de algemene lichamelijke 
conditie met het stijgen der jaren steeds minder be
tekenis. 

4. Voor bejaarden werd geen karakteristiek ECG
patroon gevonden. 

5. Hoewel dit onderzoek in een huisartsenpraktijk 
voornamelijk een terreinverkennend karakter had, 
menen de auteurs dat dit onderzoek ook voor niet
bejaarden van betekenis is, omdat het verborgen af
wijkingen aan het licht brengt die op jonge leeftijd 
moeten zijn ontstaan. 
Een periodiek geneeskundig bevolkingsonderzoek 
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naar EeG-afwijkingen - zo mogelijk gecombineerd 
met een uitgebreid (bloed)onderzoek - is derhalve 
gewenst teneinde onze inzichten in de 'national 
history' van het coronarialijden te verdiepen. 

Gaarne danken wij prof. dr. J . Th. R. Schreuder en 
prof. dr. J. Strackee voor hun kritische steun bij dit 
onderzoek. 
Voorts betuigen wij onze dank aan dr. R. H. J . 
Kruisinga , die in zijn functie als Staa tssecretaris voor 
Sociale Zaken en Volksgezondheid dit onderzoek 
financieel steunde. 

Samenvatting 

Bij een groep bejaarden te 's-Gravenhage, niet afkomstig uit instel

lingen van geïnstitutionaliseerde gezondheidszorg, is een algemeen 

lichamelijk en elek trocardiografisch onderzoek verricht. Meer dan 

de helft van de onderzochte bejaarden had al of niet geringe af

wijkingen op het ECG. Deze ECG-afwijkingen bleken niet of 

nauwel ijks van invloed te zijn op de lichamelijke conditie (ADL

niveau) van de onderzochten. 

Op welke leeftijd de ECG-afwijkingen bij de bejaarden ontstaan, 

is niet bekend. Een periodiek elektrocardiografisch bevolkingson

derzoek kan derhalve ons inzicht in de 'natural history' van het 

coronarialijden verbe teren. 

Summary 

In a group elde rly people derived from a general practice in The 

Hague an electrocardiographic study has been performed. 65% (57 

out 89) of the people showed some kind oi ECG-abnormality. The 

ECG-findings did not interfere with the physical condition of the 

people that were studied . 

At what age the ECG-abnormalities did occur is not known. This 

study demonstrates that in order to get a better understanding of 

the natural history of coronary (and other) heart disease(s) a pe

riodical electrocardiographic investigation of the population is high

Iy desirabie . 
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