
Hoofdstuk 5: ziekten van hart en bloedvaten 

1 Hart: algemeen  

• Gelegen in mediastinum - net achter sternum 
• Gespierd orgaan (hartspierweefsel) 
• Slaat (pomp) continu à gemiddeld 60-70x/minuut à ongeveer 100.000 x/dag 
• Per minuut: ongeveer 5 liter bloed naar circulatie gepompt (in rust) 
• Bevat 4 compartimenten/holtes: 

Ø Atrium (links-rechts) 
Ø Ventrikel (links-rechts) 

 

1.1 Kleine bloedsomloop  
• = pulmonale circulatie  
• O2-arm bloed: hart à longen   
• O2-rijk bloed: longen à hart 
• Arteriën (efferent) 

Ø Bloed weg van hart 
Ø Afkorting: “a.” (meervoud: “aa.”) 

• Venen (afferent) 
Ø Bloed naar hart 
Ø Afkorting: “v.” (meervoud: “vv.”) 

• Capillairen (uitwisseling zuurstof) 

1.2 Grote bloedsomloop  
• = Systemische circulatie 
• O2-rijk bloed: hart à rest lichaam   
• O2-arm bloed: rest lichaam à hart 
• Arteriën (efferent) 

Ø Bloed weg van hart 
Ø Afkorting: “a.” (meervoud: “aa.”) 

• Venen (afferent) 
Ø Bloed naar hart 
Ø Afkorting: “v.” (meervoud: “vv.”) 

• Capillairen (uitwisseling zuurstof) 
 

1.3 Anatomie  
• Het hart is asymmetrisch van bouw à gepaard met verschil in grootte tussen longen.  
• Het hart ligt in het midden ! We denken links omdat het hart omdat de apex naar links 

gekanteld is. En dat voel je het meeste links als het klopt (links in apex meer naar voor, 
daarom meer voelbaar links)  

• 2 hartzakjes : binnenste en buitenste  
Ø Binnenste: visceraal  
Ø Buitenste: pariëtaal 
Ø Daartussen ruimte met klein beetje vloeistof zodat het gemakkelijk over elkaar wrijft  



 

1.4 Bevloeiing hart  
• Hart gaat zuurstof rijk bloed naar weefsels sturen, maar ook zelf zuurstof nodig  
• Coronaire arteries: kroonslagaders.  
• 3 grote coronaire arteries:  

Ø Linker coronaire arterie 
Ø Rechter coronaire arterie 
Ø Circumflex (achterkant hart bevloeien)  

       
 



1.5 Holtes hart  
 

 

 

 

• LV: naar aorta à lichaam (02 naar 
lichaam)  

• RA: hier komt zuurstofarm bloed toe 
via vena cava  

• RV: zuurstof arm naar de longen via 
arteria pulmonalis (longslagader)  

• LA: hier komt zuurstof rijk bloed toe 
van de longen via de vena pulmonalis  
 
 

1.6 Kleppen hart  
• Ook kleppen tussen kamers  
• Aortaklap (rechts onderaan)  
• Mitralisklep (LA en LV)  
• Pulmonalisklep (links onderaan)  
• Tricuspidalisklep (Ra en RV)  
• De kleppen van het hart zijn bindweefselvliezen 
• Zo gesloten: verhinderen terugvloeiing van het bloed 

 



1.7 Wand hart  
• 3 lagen van het hart :  

Ø Endocardium: binnenste laag 
o Endotheel (epitheel) 
o Elastisch bindweefsel 

Ø Myocardium: middelste laag (dikke 
spierwand laag)  

o Hartspiervezels 
o Ventrikels: veel dikker dan atria  
o LV: 3 keer dikker dan RV 

Ø Pericardium: buitenste laag (epicardium) 
o Binnenste vlies: visceraal 
o Buitenste vlies: pariëtaal  
o Ertussen: pericardholte (sereus 

vocht)  

1.8 Werking van het hart 
• Hartcyclus = periode vanaf begin hartslag 1  tot 

begin hartslag 2 
• Twee fasen: 

Ø Contractiefase = SYSTOLE: bloed in volgend  compartiment gestuwd (Aà V)  
Ø Ontspanningsfase = DIASTOLE: compartiment  gevuld met bloed 
Ø Bv. LV contraheert à bloed word verder gepompt en dan ontspant het om weer 

gevuld te worden met bloed 
• Druk in compartiment stijgt dus tijdens systole  en daalt tijdens diastole 

 



• Pompfunctie van het hart 
o Hartritme wordt bepaald door de  sinusknoop. 
o Wel onder invloed van 

§ OS ZS (via adrenaline/noradrenaline) (het rappe, 
bij inspanning)  

§ PS ZS (via acetylcholine, nervus  vagus)  
o Toepassing: bètablokkers 

 
 

1.9 Prikkelgeleiding van het hart  

 

1.9.1 Sinusknoop  
• In myocard van RA 
• Tussen uitmondingen van VCI en VCS 
• Bundel van gespecialiseerde  hartspiercellen = pacemakercellen 

(dit zijn cellen die autonoom werken, continu actief)  
• Kunnen prikkels opwekken met frequentie van 100/min 
• Nervus vagus (PS ZS): vertraagt  rustritme tot 75/minuut 
• Bij inspanning: OS invloed à opdrijven ritme 

 

1.9.2 AV knoop  
• Prikkel vanuit SA knoop: naar atria à contractie atria (gelijktijdig) 
• Prikkel loopt ook naar AV knoop 
• Ook in wand van RA 
• AV knoop genereert zelf prikkels  (50/minuut) 
• Neemt echter ritme van SA knoop over (“pacemaker”), als dit uitvalt heb kan Av 

knoop het overnemen, maar dan heb je wel een trager hartritme 
 



1.9.3 Bundel van His  
• Vanuit AV knoop prikkel verder  geleid naar Bundel 

van His (AV  bundel) 
• Loopt langs interventriculair 
• septum 
• Verdeelt zich daarna in linker en  rechter bundel tak 

à verspreiding  langs LV en RV 
 

1.9.4 Purkinjevezels 
• aanhangsels van bundel van His, die ervoor zorgt dat het hele 

prikkelgeleiding systeem gaat samentrekken (gelijktijdig)  
• Gespecialiseerde vezels 
• Geleiden impulsen naar contractiele cellen van  

ventrikelmyocard à contractie  ventrikels (gelijktijdig 
 

1.9.5 Hoe prikkelgeleiding meten  
• Elektrocardiogram (ECG, EKG) : 

o We zien elektrische activiteit van het hart  
o Typisch complex is het PQRST complex. Komt overeen met systole en diastole van de    

               kamers 
o P= atria gaan samentrekken  
o QRS= samentrekken ventrikels 
o T = ontspannen ventrikels  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 Hart symptomen  
1. Symptomen van zuurstoftekort op het hart (ischemie). 

• De coronaire zorgen voor bevloeiing van het hart, indien 02 te kort komt het door de 
coronaire 

• Thoracale pijn (‘angor,’ ‘angina pectoris’) 
Ø Beklemmend 
Ø Toesnoerend 
Ø Drukkend 
Ø Soms uitstraling naar de linker arm 

 
2. Symptomen van verminderde hartwerking: hartfalen. 

• Hoe ouder, hoe meer kant op minder functioneren hart à hartfalen  
• Oedemen à vochtophoping. Gaan tussen weefsels zitten (perifeer oedeem) zie 

voeten. Vocht uit bloedbaan in longen of weefsel.  
 

• Oedemen 
Ø Definitie: ophoping van vocht in ‘interstitiële 

ruimtes.’ 
Ø Vocht treedt hierbij uit de bloedbaan. 
Ø Links longoedeem (LH falen), rechts perifeer 

oedeem (RH falen)  

 

• ‘Forward failure’ 
Ø Verminderde doorbloeding van organen, extremiteiten 
Ø Koude handen!  
Ø Ontstaan van cyanose (verminderde zuurstofgehaltes) 

 

 



3. Symptomen van hartgeleidingsstoornissen. 
• Syncope: plots bewustzijnsverlies. 
• Hartkloppingen: 

Ø Soms onschuldig. 
Ø Soms teken van hartritmestoornissen (vaak bij sporters)  

3 Hart: onderzoeken 
3.1 Klinisch onderzoek  

• Auscultatie 
Ø Hartgeruisen 
Ø Longoedeem (GRGR geluid)  
Ø Pericardwrijven : visceraal en pariëtaal over elkaar wrijven 

 

3.2 Radiologisch onderzoek  
• CT, NMR van het hart (liever deze, magnetisch) 
• RX thorax 

 

3.3 Echocardiografie  
• Transthoracaal (op buik)  

Ø Structuur en werking van de  hartspier 
Ø Structuur en werking van de  hartkleppen 

• Transoesophagaal (via slokdarm)  
Ø Betere visualisatie van de  hartkleppen 

 

3.4 Elektrofysiologie van het hart 
à zelf prikkels geven om zo ritmestoornis uit te lokken 
 

• EKG (elektrocardiogram):  P QRS T 
• Holter monitoring 
• Elektrofysiologisch onderzoek (EFO) 

 

3.5 Hartcatheterisatie  
• Via punctie van een vene (rechter hart) of een arterie  (linker hart) opschuiven 

van een catheter naar het hart  met drukmeting en contrastinjectie (via hals, 
lies, etc. ) contrastvloeistof word ingespoten (afb. ischemie te zien)  
 

• Linker hart: (via arterie) 
Ø Coronarografie: visualiseren van de coronairen 
Ø Contractiliteit (ejectiefractie van het linker ventrikel) 
Ø Drukmeting 

 
• Rechter hart (via vene)  

Ø Voornamelijk drukmeting 



4 Hart: ziekten  
4.1 Acuut myocardinfarct  

• Necrose (afsterven) van een stuk myocard door  occlusie van een 
coronair bloedvat. 

• Te weinig 02 in hart à geeft aanleiding tot acuut myocardinfarct 
• Manifestatie van arteriosclerose op de coronaire  bloedvaten. 
• Oorzaken 

Ø Hoge bloeddruk 
Ø Hypercholesterolemie 
Ø Sedentair leven 
Ø Nicotine 
Ø Arteriële hypertensie 
Ø Familiaal 

4.1.1 Hart- klinische toepassing  
• Acuut coronair syndroom à  ischemie en necrose 
• Evolutie :  

Ø Stabiele angor pectoris  (bij inspanning thoracale pijn)  
Ø Instabiele angor pectoris (ook in rust thoracale pijn)  
Ø Acuut myocardinfarct (bloed kan niet meer door)  

4.1.2 Symptomen  
• Drukkende pijn thoracaal   
• Pijn schouders, arm, kaak   
• Dyspnoe 
• Klamzweterig   
• Nausea 

 

4.1.3 Diagnose  
• ECG (zie afbeelding : links onderaan is een hartinfarct, het 

segment is omhoog getrokken à teken van infarct 
• Bloedafname (Troponine : hartenzym dat bij afsterven zal stijgen, 

teken dat er O2 te kort is)  

4.1.4 Behandeling  
• Time is muscle!!! à  Snelheid van handelen is cruciaal om 

permanent verlies van hartspier te voorkomen 
 

• PCI (= percutane  coronaire interventie) 
Ø Katheterisatieà een PCI (percutaan coronaire interventie) 

naar coronaire gaan en daar openblazen met een ballon en 
dan stent plaatsen, hierdoor terug doorhankelijk. (vaker bij 
meerdere letsels !!!)  
 

• CABG (= coronary  artery bypass grafting 
Ø een stukje bloedvat plaatsen (vernauwing overbruggen)  



4.2 hartfalen  
4.2.1 oorzaken  

• Ischemisch hartlijden 
• Postinfectieus (bv virale myocarditis) 
• Arteriële hypertensie 
• Congenitale hartaandoeningen 
• Kleplijden 

4.2.2 Presentatie  
• Acuut hartfalen 

Ø Presentatie met acute dyspnee: uitgesproken ademnood, thoracale druk (vocht op 
longen)  

Ø Orthopnee (niet kunnen neerliggen, te weinig adem), tachypnee (te snel ademen)  
Ø Longoedeem 
Ø (Soms) perifeer oedeem 

• Chronisch hartfalen 
Ø Verminderde inspanningscapaciteit, inspanningsdyspnee, vermoeidheid 
Ø Perifere oedemen 
Ø Soms pleuravocht 

 

4.3 Hartritmestoornissen  
• Veel varianten: 

Ø Levensbedreigend versus onschuldig. 
Ø Ritmestoornissen van de voorkamers vs. de hartkamers. 
Ø Snelle vs. trage hartritmestoornissen. 
Ø Erfelijk vs. verworven. 

• Begrippen 
Ø Asystolie: afwezigheid van hartritme. 
Ø Atrioventriculair block: het hartritme wordt niet doorgegeven  tussen voorkamers en 

kamers. 
Ø Bradycardie: te traag hartritme (< 50 slagen per minuut). 
Ø Tachycardie: te snel hartritme (> 100 slagen per minuut). 

4.3.1 Behandeling: Pacemaker  
• Geeft stroomstoot bij hartritmestoornis.  

 



4.3.2 Sinus bradycardie 
• Oorzaken:  

Ø Fysiologisch (slapen, atleten) 
Ø Endocrien (…)  (regeling door schildklierhormoon: hypothyroïdie)  
Ø Medicatie   
Ø Elektrolytenstoornissen   
Ø Cardiaal probleem 

4.3.3 Sinus tachycardie  
• Oorzaken:  

Ø Fysiologisch (inspanning,  pijn, koorts, emoties)   
Ø Endocrien (…) (hyperthyroïdie)  
Ø Medicatie   
Ø Substanties (…)  (bv. Cafeïne)  
Ø Bloedarmoede   
Ø Infecties 
Ø Cardiaal probleem (bv. Bloedarmoede: te weinig rode bloed, te 

weinig zuurstof, dus sneller pompen )  
 

4.3.4 Sick sinus syndrome  

 

 

 

 

 

4.3.5 AV block  
• Block tussen geleiden van ventrikel en atria.  
• De P top is atria, en de QRS complex is ventrikels, indien hier vertraagde geleiding 

 

 

 

 

 

 



4.3.6 Voorkamerfibrillatie  
• Voorkamer fladdert  
• Bloed gaat langer blijven staan in atria. Hierdoor heb je kans op 

klonters !!  
• Het is een voorbeeld van een hartritmestoornis 
• Ontstaan van een totaal onregelmatig elektrisch ritme in de 

voorkamers van het hart. 
• Hierdoor is de pols onregelmatig (soms snel, soms traag). 
• Hierdoor trekken de voorkamers niet meer samen en kunnen er 

bloedklonters  ontstaan -> Indien deze de bloedbaan volgen: 
ontstaan van een embool  (bijvoorbeeld een cerebrovasculair 
accident: CVA). 

• Veel voorkomend op oudere leeftijd. 

4.3.6.1 Oorzaken:  
• Endocrien (schildklier)  
• Alcohol   
• Heelkunde hart 
• Vergroting atria (MI) (indien mitralis insufficiëntie)  

4.3.6.2 Symptomen :  
• Licht in het hoofd 
• Palpitaties 
• Dyspnoe 
• Syncope 
• Vermoeidheid 
• Borstpijn 
• Gevaar : trombose embolie en dood 

4.3.6.3 Behandeling  
• Vroeg in voorkamerfibrillatieà shock toedienen. Vaak terug naar 

normaal ritme erna.  
 
 

4.3.7 Ventrikeltachycardie  
4.3.7.1 Oorzaken  

• AMI (acuut myocard infarct) (na AMI vaak ventrikeltachycardie en 
ventrikel defibrillatie, hier kan men snel aan overlijden!)  

• Kleplijden 
• Elektrolytenstoornissen  
• Medicatie  

4.3.7.2 Behandeling  
• Defibrillator  

 
 



 Zowel ventrikeltachycardie als ventrikelfibrillatie zijn typische voorbeelden van 
hartritmestoornissen. Levensbedreigende hartritmestoornissen van de hartkamers. 
Indien cardiaal arrest: Reanimatie en Dikwijls elektrische reconversie nodig. 

 

4.4 Ziekten van de hartkleppen  
• Congenitaal versus verworven. 
• Insufficiëntie (‘lek’) versus stenose (‘vernauwing’). 

Ø Voorbeeld: aortaklepstenose. 
o Verminderde inspanningscapaciteit, dyspnee. 
o Evolutie naar hartfalen. 
o Kan syncopes geven (verminderde doorbloeding via de halsslagaders). 
o Kan hartritmestoornissen uitlokken. 
o (ook flauwvallen, duizeligheid, (ernstige aortaklepstenose))  

Ø Voorbeeld: mitralisklepinsufficiëntie. 
o Klep lekt (meer terugvloei, bloed staat in longen, longoedeem vorming)  
o Bloed blijft staan è longoedeem 

4.4.1 Diagnose 
• Hartgeruis. 
• Transthoracale, transoesophagale echocardiografie 

4.4.2 Behandeling  
• Kunstklep 

Ø Mechanische kunstklep 
o Metaal 
o Duurzaam (jonge patiënten) 
o Nood tot ontstollende therapie 

Ø Biologische kunstklep 
o Beperkte leefbaarheid 
o Geen nood tot ontstolling 

• Trend: Percutane klepplaatsing  
 
 
 

4.5 Endocarditis  
• Bacteriële infectie op één van de hartkleppen 
• Ontstaan door bacteriën die in de bloedbaan zijn gekomen 

(mondkiemen, IV druggebruik,…) 
• Kan aanleiding geven tot klepdestructie 
• Kan aanleiding geven tot ‘septische embolen’ (bvb. in de hersenen) 

(brokken bacteriën)  
• Behandeling: langdurig antibiotische therapie, klepvervanging, 

 
 



4.6 Pericarditis  
• Ontsteking van het hartzakje 
• Meestal viraal, soms na myocardinfarct, ikv  systeemziekte. 

4.6.1 Symptomen 
Ø Ademhalingsgebonden thoracale pijn 
Ø Viraal syndroom 
Ø Dyspnee (meestal zo vochtuitstorting in het hartzakje) 

4.6.2 Behandeling 
Ø Aspegic (hoge dosis), ontstekingsremmers, corticosteroiden 
Ø Soms drainage van het hartzakje 

4.7 Tamponade 
• Vochtuitstorting in het pericard met hoge druk: duwt 

voorkamers  dicht en bedreigt de vulling van het hart. 
• Gaat hart samendrukken, bloed geraakt niet meer in het 

hart.  
• Levensbedreigende verwikkeling!! 
• Behandeling: pericarddrainage 

4.8 Aneurysma van de abdominale aorta  
4.8.1 Begrip 

• Beschadiging van aortawand door arteriosclerose en arteriële  hypertensie 
• Abnormale uitzetting van aorta (aortawand word zacht en kan scheuren à plotse dood) 

word ook soms hartaderbreuk genoemd, terwijl het slagaderbreuk moet zijn.  

4.8.2 Verwikkelingen 
• Ruptuur met plotse dood 
• Ruptuur met acuut abdomen, lage rugpijn, shock 

4.8.3 Diagnose 
• Echo, CT (indien voldoende tijd) 

4.8.4 Therapie 
• Heelkundige resectie: aorta-greffe 
• Stenting 

 

4.8.5 Aorta dissectie  
• Dissectie: scheurtje in uw band, bloed gaat tussen wand terechtkomen, bloed gaat daar 

blijven staan, plots te weinig bloed naar lichaam en kan ook scheuren.  



 

4.9 Perifere arteriële insufficiëntie  
4.9.1 Begrip  

• Arteriosclerotische vernauwing van slagaders van onderste  ledematen (benen)  
• Etalage winkel: plots hevige pijn in het been, stoppen en pauzeren en dan door gaan.  

4.9.2 Symptomen 
• Claudicatio intermittens : plots gaat het niet meer, te weinig zuurstof naar benen  
• Ischemische rustpijn : pijn in rust 
• Gangreen 

4.9.3 Therapie  
• Rookverbod 
• Wandelen onder pijndrempel: bevorderen collaterale circulatie 
• Nauwkeurige voethygiëne 
• Bloedplaatjes anti-aggregerende medicatie 
• Heelkunde 

Ø Bypass operatie 
Ø Percutane angioplastie 
Ø Amputatie 

 

4.10 Cerebrovasculaire accident (CVA)  
• Thrombosering van een arteriosclerotische plaque in de  halsslagaders 

of thrombo-embool naar de hersenen. (hersenslagaders)  
• Geeft aanleiding tot uitvalsverschijnselen. 

4.10.1 Risicofactoren van atherosclerose  
• Leeftijd   
• Geslacht 
• Arteriële hypertensie   
• Genetische predispositie   
• Hyperlipidemie 
• Diabetes mellitus   
• Roken   
• Obesitas 
• Sedentair leven 



4.10.2 Symptomen atherosclerose  
• Coronair (acuut coronair  syndroom) 
• Perifeer (claudicatio intermittens) 
• Renaal (nierfunctie-  achteruitgang) 
• Carotis (herseninfarct) 

 

4.11 Arteriële hypertensie  
4.11.1 Oorzaak  

• Essentiele hypertensie (bloeddruk neemt fysiologisch toe met de  leeftijd) 
Ø Genetisch 
Ø Zoutgebruik 
Ø Stress 

• Renale hypertensie 
• Endocriene hypertensie 

 

 

 

4.12 Diep veneuze thrombose  
4.12.1 Begrip  

• Ontsteking en thrombose diepe aders 
• Meestal in onderste ledematen en bekken 
• Functie kleppen:  

Ø Er is druk in de middelgrote venen ledematen: ze 
zijn niet bestand tegen de zwaartekracht, kleppen 
verhinderen terugvloei (endotheelplooien)  

Ø Indien kleppen niet werken veneuze insufficiëntie, 
bloedvaten vormen varices en oker dermatitis 
(ontsteking) 

 

 

  



4.12.2 Risicofactoren 
• Bedlegerigheid 
• Postoperatief 
• Postpartum 
• Hogere leeftijd 
• Obesitas 
• Spataders 
• Immobilisatie (vliegen, gips,…) 
• Medicatie (bv. Pil)  

 

4.12.3 Symptomen  
• Been is 

Ø Rood 
Ø Dik, gezwollen 
Ø Pijnlijk 
Ø Warm 

• Gevreesde verwikkeling: longembool 
Ø Bloedklonter volgt veneuze bloedbaan en komt via het hart in de 

pulmonaal arterie vast te zitten. (RA à RV à longen (long 
embool) 

Ø Levensbedreigend!!! 
 

4.12.4 Longembolen  
4.12.4.1 Oorzaken  

• Erfelijke factoren  
• Immobilisatie   
• Leeftijd 
• Kanker 
• Trauma 
• Zwangerschap 
• Orale anticonceptie   
• Obesitas 
• Medicatie 

 

4.12.4.2 Symptomen  
• Pijn   
• Dyspnoe   
• Hoest   
• Hemoptoe   
• Palpitaties   
• Syncope 

 


