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Voorwoord 

Beste lezer, 

Dit is het profielwerkstuk genaamd “HARTstikke bewust”. Het is geschreven door Roos Meesters en 

Akshi Sokkalingam uit 6 vwo van het Markland College in Oudenbosch. Het onderwerp van dit 

profielwerkstuk is de verschillen tussen mannen en vrouwen bij een hartinfarct en hoe bewust de 

maatschappij is over het bestaan ervan.  

Dit onderwerp is gekozen omdat wij allebei zeer geïnteresseerd zijn in het menselijk lichaam en onze 

vervolgopleiding is ook hieraan gerelateerd. We waren er snel uit dat we voor ons profielwerkstuk 

iets medisch wilden gaan doen. Omdat Akshi Sokkalingam een Summer School bij het Erasmus MC 

had gevolgd, kwamen we al gauw op dit onderwerp. Tijdens de Summer School werden verschillende 

thema’s binnen de cardiologie behandeld, waaronder de verschillen tussen mannen en vrouwen bij 

hart- en vaatziekten aan de hand van een college van Dr. J.E. Roeters van Lennep. Wij waren beiden 

zeer onder de indruk van deze verschillen en vonden het zorgwekkend hoe onbekend deze 

verschillen blijken te zijn. Vandaar dat we gelijk contact hebben opgenomen met Dr. J.E. Roeters van 

Lennep en dat we hebben gekozen voor dit als ons onderwerp voor ons profielwerkstuk.  

Persoonlijk wisten wij zelf al dat er verschillen waren tussen mannen en vrouwen bij een hartinfarct. 

Veel verder dan dat kwamen we niet. Echter vinden wij het zeer belangrijk dat mensen wel op de 

hoogte zijn van de verschillen. Daarom hebben we gekozen om te onderzoeken hoe bewust mensen 

zijn van het bestaan van die verschillen en of mensen die verschillen ook kunnen noemen. In dit 

profielwerkstuk wordt in het vooronderzoek eerst beschreven wat een hartinfarct is. Daarbij is onder 

andere ook verwerkt wat de symptomen, oorzaken en risicofactoren zijn. Ook zijn daarbij de 

verschillen tussen mannen en vrouwen uitgewerkt. Verder is er een enquête gemaakt omdat we 

wilden onderzoeken wat de ervaringen waren van zowel mannelijke als vrouwelijke patiënten die 

een of meerdere hartinfarcten hebben gehad. Dit alles is samengevoegd tot het vooronderzoek, om 

uiteindelijk de accuraatheid van de antwoorden in de algemene enquête te bepalen. 

Het vooronderzoek hebben we gebruikt om goed op een rijtje te krijgen wat de verschillen zijn 

tussen mannen en vrouwen bij een hartinfarct. In onze field research hebben we onderzocht of 

mensen op de hoogte zijn van het bestaan van gender en sekse verschillen bij een hartinfarct. 

Daarnaast is ook onderzocht of mensen ook weten wat die verschillen zijn. Hieruit hebben we een 

conclusie getrokken die verderop in ons profielwerkstuk staat.  

Veel leesplezier! 

~ Roos Meesters en Akshi Sokkalingam 

Oudenbosch, 15 september 2022 

De nummers die achter de stukjes tekst staan zijn de bronnen die gebruikt zijn. Zie de nummers in de 

literatuurlijst.  
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Samenvatting 

Dit is een fieldresearch naar de bewustheid van de Nederlandse maatschappij over gender- en 

sekseverschillen bij een hartinfarct. Hierin wordt de kennis van een representatieve groep over dit 

onderwerp beschreven en aan de hand van descriptief onderzoek (vooronderzoek) is bepaald hoe 

accuraat deze kennis is aan de hand van een enquête. Ook zijn zowel mannelijke als vrouwelijke 

patiënten door middel van een enquête ondervraagd om hun ervaringen te analyseren en 

vergelijken. 

Hartinfarcten blijken tussen mannen en vrouwen te verschillen in zowel het ziektebeeld als de 

frequentie en bijbehorende mortaliteit. Mannen blijken vaker een hartinfarct te krijgen dan vrouwen 

en zijn hierbij gemiddeld jonger. Toch blijken vrouwen vaker te overlijden aan een hartinfarct. Dit 

heeft onder andere te maken met hun atypische klachten die leiden tot een andere diagnose. Het 

algemene Nederlandse publiek is hier helaas niet altijd goed van op de hoogte. Het is dus 

noodzakelijk om meer bewustheid te creëren over gender- en sekseverschillen bij een hartinfarct.  
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Inleiding 

Iedereen weet het natuurlijk wel: ons hart is onmisbaar voor het functioneren van ons lichaam. Het is 

dus ook cruciaal dat ons hart gezond blijft om het goed werkend te houden. Maar hoe zit het nou 

wanneer er sprake is van een hartinfarct? Wist u dat een hartinfarct niet hetzelfde is bij mannen en 

vrouwen? Hoe zou dat komen, denkt u? 

 

Helaas blijkt niet iedereen in de Nederlandse maatschappij op de hoogte te zijn van man- en vrouw-

verschillen bij een hartinfarct. Daarom doen wij onderzoek naar deze bewustheid met de 

onderzoeksvraag: Hoe bewust is het algemene Nederlandse publiek zich van gender- en 

sekseverschillen bij een hartinfarct?’.  

Deze vraag willen we aan de hand van de volgende deelvragen beantwoorden: 

1. Wat is het verschil tussen sekse en gender? 

2. Wat is een hartinfarct? 

3. Waardoor wordt een hartinfarct veroorzaakt? 

4. Wat zijn de symptomen van een hartinfarct? 

5. Wat zijn de risicofactoren van een hartinfarct? 

• Wat voor invloed heeft de zwangerschap als risicofactor voor vrouwen? 

6. Hoe wordt een hartinfarct gediagnosticeerd? 

• Hoe verschilt de diagnose tussen mannen en vrouwen? 

7. Hoe wordt een hartinfarct behandeld? 

• Hoe verschilt het aantal sterftegevallen tussen mannen en vrouwen? 

8. Hoe ziet het leven van een patiënt met een hartinfarct eruit na de behandeling?  

9. Hoe is het aantal sterfgevallen door een hartinfarct te verklaren met de 

hormoonhuishouding? 

• Wat is de rol van de hormoonhuishouding bij ziekten met een vergelijkbare frequentie 

tussen mannen en vrouwen? 

10. Wat zijn de ervaringen van vrouwelijke en mannelijk patiënten die een hartinfarct 

hebben gehad? 

- Wat zijn de verschillen in ervaringen tussen mannen en vrouwen bij een hartinfarct? 

11. Wat weet een representatieve groep van de Nederlandse bevolking over het ziektebeeld 

van een hartinfarct? 

• Wat weet deze zelfde groep over gender- en sekseverschillen bij een hartinfarct? 

➔ Wat zeggen deze resultaten over het bewustzijn van het algemene Nederlandse publiek 

over gender- en sekseverschillen bij een hartinfarct? 
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Wat is het verschil tussen sekse en gender? 

Sekse – het biologisch geslacht 

Sekse verwijst naar de biologische en lichamelijke verschillen tussen mannen en vrouwen. Het gaat 

hierbij om universele en vaak niet-aanpasbare eigenschappen. Denk hierbij aan 

chromosoomstructuren, hormonen of voortplantingsorganen.  

Iemand heeft als sekse man zodra deze persoon mannelijke geslachtskenmerken vertoont en als 

sekse vrouw zodra deze persoon vrouwelijke geslachtskenmerken vertoont. Er is sprake van 

intersekse wanneer geslachtskenmerken bij iemand niet enkel mannelijk of vrouwelijk zijn. Een 

persoon met een intersekse lichaam heeft zowel mannelijke als vrouwelijke biologische 

eigenschappen. (Bron: 1,2,3) 

Gender – het sociaal geslacht 

Gender verwijst naar sociale eigenschappen wat betreft vrouwelijkheid en mannelijkheid. Het gaat 

over kenmerken en rolpatronen die voor een sekse cultureel zijn bepaald. Deze maatschappelijke 

ideeën en verwachtingen die horen bij het man- of vrouw-zijn kunnen in tegenstelling tot sekse in de 

loop van de tijd sterk veranderen. Deze kenmerken die we associëren met mannen of met vrouwen, 

hebben niet altijd een biologische verklaring. 

Bij gender kunnen we denken aan het feit dat we blauw met jongens associëren en roze met meisjes. 

Jongens vinden we stoer en meisjes lief. Jongens horen te leren voetballen en meisjes doen eerder 

hockey. Dit zijn voorbeelden die horen bij gender; het is gebaseerd op de opvattingen die we in het 

dagelijks leven ontvangen en op onze opvoeding.  

Gender is vaak vanzelfsprekend en we staan er nauwelijks bij stil: meisjes dragen jurkjes en 

gebruiken make-up, maar vaak vinden we het bijvoorbeeld gek als jongens dit zouden doen. Verder 

verwachten we tijdens het WK-voetbal geen vrouwelijke speler in het mannelijk elftal. Het is een 

gevolg van de gendernormen, waarmee we door cultureel vastgelegde kenmerken mannen en 

vrouwen van elkaar kunnen onderscheiden.  

Gender benadrukt het feit dat het focussen op sekse leidt tot sociale ongelijkheid. Stilzwijgende 

normen en regels die plotseling in een bepaalde samenleving ontstaan, zorgen ervoor dat de ene 

groep profijt heeft terwijl de andere groep hierdoor in een ondergeschikte toestand geraakt. (Bron: 

1,2,3) 

  

Het verschil tussen gender en sekse geïllustreerd.  
Bron: https://publicaties.zonmw.nl/gender-en-gezondheid/ 

 

https://publicaties.zonmw.nl/gender-en-gezondheid/
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Wat is een hartinfarct? 

Een hartinfarct is een vorm van hart- en vaatziekten. Bij 

een hartinfarct vermindert of stopt zelfs het transport 

van zuurstofrijk bloed door de kransslagaders. Er gaat 

dan dus minder zuurstof naar het hart toe. Het hart heeft 

voldoende zuurstof nodig om te kunnen blijven 

functioneren. Een verminderde zuurstofvoorziening kan 

tot gevolg hebben dat er weefsel in het hart beschadigd 

of kapot raakt. Na het hartinfarct kan er door die 

beschadiging een verminderde functie van het hart 

optreden. Het hart kan als gevolg van een hartinfarct dus 

minder goed gaan werken. Dit heeft te maken met een 

litteken dat kan ontstaan door een hartinfarct. Als er 

weefsel beschadigd door een hartinfarct, kan er een 

litteken ontstaan in het hart. Het deel van het hart waar 

het litteken zit werkt dan niet meer actief. Daardoor kan 

een hart dan minder gaan functioneren. Een hartinfarct moet dus altijd snel worden behandeld om 

blijvende schade te voorkomen of te beperken. Een ander woord voor hartinfarct is een hartaanval 

of een myocardinfarct. (Bron: 4,5,34)  

Waardoor wordt een hartinfarct veroorzaakt? 

Vaak ontstaat een hartinfarct door 

een verstopte kransslagader. Een 

kransslagader brengt zuurstofrijk 

bloed naar het hart toe en bij een 

verstopping of vernauwing gaat er 

minder bloed naar het hart toe, 

waardoor het hart minder goed kan 

functioneren. Een verstopping 

ontstaat vaak doordat er bepaalde 

stoffen aan de binnenkant van een 

bloedvat blijven hangen. Dit wordt 

slagaderverkalking genoemd. Bij 

slagaderverkalking blijven er stoffen 

zoals cholesterol of een bloedstolsel 

hangen aan de wand van een 

bloedvat. Daardoor kan een bloedvat 

dichtslibben. Door het dichtslibben 

van een kransslagader ontstaat er een 

vernauwing of afknelling. De 

bloedtoevoer wordt daardoor verminderd of zelfs gestopt en dat kan dan weer tot gevolg hebben 

dat er een beschadiging optreedt in het weefsel van het hart. Het hart heeft voldoende zuurstofrijk 

bloed nodig om te kunnen functioneren. Als er te weinig of geen zuurstofrijk bloed meer naar het 

hart gaat, ontstaan er littekens. Op de plek van het litteken zal het hart ook niet meer actief gaan 

werken en zo ontstaat er blijvende schade aan het hart. (Bron: 4,5,10) 

  

Hier zie je hoe een bloedvat dichtslibt en hoe dus aderverkalking optreedt. 
Bron: https://www.cholesterolvoorlichting.nl/hart-vaatziekten/aderverkalking 

 

Een hartinfarct. 
Bron: https://www.slingeland.nl/hartinfarct-
hartaanval 

 

https://www.cholesterolvoorlichting.nl/hart-vaatziekten/aderverkalking
https://www.slingeland.nl/hartinfarct-hartaanval
https://www.slingeland.nl/hartinfarct-hartaanval
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Wat zijn de symptomen van een hartinfarct? 

Vrouwen hebben vaak minder duidelijke klachten dan een man bij een hartinfarct. De meest 

voorkomende klachten bij zowel mannen als vrouwen zijn: 

- Drukkende pijn op de borst 

- Uitstralende pijn naar de armen 

- Zweten 

- Misselijkheid 

 

Echter zijn er ook minder duidelijke signalen die kunnen wijzen op een hartinfarct. Deze atypische 

klachten zijn: 

- Pijn in de kaak, nek, rug, maag of tussen schouderbladen 

- Kortademigheid 

- Extreme vermoeidheid 

- Duizeligheid of zelfs flauwvallen 

- Onrustig gevoel of angst 

- Snelle ademhaling 

 

Deze klachten kunnen zowel bij mannen als vrouwen voorkomen. Echter komen deze vagere 

klachten vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Vrouwen hebben vaak meerdere klachten tegelijk, 

zoals pijn op de borst én vermoeidheid. Mannen hebben over het algemeen één duidelijk symptoom 

zoals alleen een knellende pijn op de borst. Het is daardoor vaak ook moeilijker om een vrouw te 

diagnosticeren met een hartinfarct dan een man. Vaak worden vrouwen eerder doorverwezen voor 

maagklachten of psychische klachten, of aan hen wordt verteld dat ze aan het hyperventileren zijn. 

(Bron: 6,7) 

  

Vrouwen en een hartinfarct. 
Bron: https://vrouwenhart.nl/nieuws-over-hartinfarct-bij-vrouwen-vrouwenhart/hoe-
herken-en-voorkom-je-een-hartinfarct-bij-vrouwen/ 

 

https://vrouwenhart.nl/nieuws-over-hartinfarct-bij-vrouwen-vrouwenhart/hoe-herken-en-voorkom-je-een-hartinfarct-bij-vrouwen/
https://vrouwenhart.nl/nieuws-over-hartinfarct-bij-vrouwen-vrouwenhart/hoe-herken-en-voorkom-je-een-hartinfarct-bij-vrouwen/
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Wat zijn de risicofactoren van een hartinfarct?  

Een hartinfarct kan iedereen overkomen, toch loopt niet iedereen evenveel risico op het krijgen 
ervan. Dit is namelijk afhankelijk van verschillende risicofactoren, die vooral de ontwikkeling van 
aderverkalking ofwel atherosclerose bevorderen. Vaak komen de verschillende risicofactoren als 
combinatie voor waardoor zij elkaar versterken. Verder geldt ook dat het risico van een patiënt op 
een hartinfarct groter wordt als de hoeveelheid risicofactoren toeneemt. De meeste risico’s zijn 
beïnvloedbaar waardoor de verhoogde kans op een hartinfarct in sommige gevallen toch zou kunnen 
worden verkleind. Hier volgen risicofactoren die de kans op een hartinfarct groter maken: 

• Hoge bloeddruk/ (arteriële) hypertensie 

• Hoog cholesterol 

• Roken  

• Alcohol 

• Overgewicht 

• Suikerziekte/ diabetes mellitus 

• Ongezonde stress 

• Slaapapneu 

• Fijnstof  

• Erfelijkheid – niet-beïnvloedbaar 

Hoge bloeddruk/ (arteriële) hypertensie 

Een hoge bloeddruk, ook wel (arteriële) hypertensie genaamd, is nauwelijks merkbaar. Wel brengt 
het een verhoogd risico op hartinfarcten met zich mee en daarom wordt het ook wel een ‘silent 
killer’ genoemd. Vandaar is het belangrijk om een hoge bloeddruk al in vroege stadia te 
diagnosticeren en te behandelen. Wel kan een hoge bloeddruk eventueel gepaard gaan met 
vermoeidheid, benauwdheid bij inspanning, misselijkheid, hoofdpijn (vaak in het achterhoofd), 
verminderde conditie, vaak een bloedneus hebben, druk op de borst of hartkloppingen (op de borst, 
in de keel of in de oren).  

Er is sprake van een hoge bloeddruk als deze een waarde heeft boven gemiddeld 135/85 wanneer je 
deze thuis (afhankelijk van de leeftijd, want bij ouderen mag de bloeddruk wat hoger zijn) meet en 
boven 140/90 wanneer je deze door een arts laat meten (vanwege onder andere het witte-jassen 
effect).  

Met veel kracht wordt ons bloed door het hart de slagaders ingepompt, wat zorgt voor de bloeddruk 
(de druk van het bloed op de bloedvaten). Hiermee wordt het bloed rond getransporteerd en 
worden organen en spieren van voldoende zuurstof voorzien. De bloeddruk is ’s nachts laag en 
overdag hoog, maar kan ook door emoties, inspanning of stress verhoogd worden. Een langdurig 
hoge bloeddruk wordt hypertensie genoemd en kan bloedvaten doen beschadigen. 

Hypertensie beschadigt de vaatwanden, wat kan leiden tot aderverkalking ofwel atherosclerose. Dit 
zorgt ervoor dat stoffen als cholesterol of vetten makkelijk kunnen binden aan de vaatwanden. Deze 
stoffen kunnen zo ophopen, waardoor de bloedvaten dicht gaan slibben. De bloedvaten worden zo 
nauwer, wat ervoor zorgt dat de kans op een hartinfarct groter wordt.  

Zwangerschapshypertensie 

Een speciale vorm van hypertensie is zwangerschapshypertensie. Gemiddeld krijgt 10 tot 15% van de 
vrouwen te maken met zwangerschapshypertensie (een hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap) 
gedurende hun eerste zwangerschap. Vooral een zwangerschapsvergiftiging (pre-eclampsie), 
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eclampsie of het HELLP-syndroom vormen een gezondheidsrisico (zowel voor de moeder als het 
kind). Zwangerschapshypertensie zorgt er namelijk voor dat de patiënt een grotere kans heeft op 
opnieuw een hoge bloeddruk in de toekomst. Ook de overgang heeft invloed op de bloeddruk. Er 
verandert dan namelijk veel met de hormoonhuishouding en vaak worden vrouwen na de overgang 
zwaarder. Ook een ongezond dieet (bijvoorbeeld door te veel zout eten) heeft na de overgang een 
grotere invloed op de bloeddruk dan vóór de overgang. (Bron: 36, 38) 

Hoog cholesterol 

Cholesterol is een vetachtige stof die in de vorm van kleine bolletjes door ons lichaam wordt 
vervoerd. De hoeveelheid benodigde cholesterol wordt aangemaakt door de lever (of het kan via de 
voeding worden opgenomen). Wanneer dit systeem uit balans raakt, wordt er te veel cholesterol 
gevormd of wordt er onvoldoende cholesterol verwijderd uit ons bloed. De hoge cholesterol dat zo 
ontstaat merk je niet, maar het verhoogt wel het risico op een hartinfarct. Het is dus van groot 
belang om hoog cholesterol vroeg op te sporen.  

Cholesterol is voor ons lichaam essentieel als bouwstof voor onze celwanden, gal en veel van onze 
hormonen. Hiervoor is enkel een kleine concentratie voor nodig.  
Lipoproteïnen kunnen cholesterol aan- of afvoeren. Ons bloed bevat HDL (Hoge Dichtheid 
Lipoproteïne) en LDL (Lage Dichtheid Lipoproteïne). HDL staat bekend als het goede cholesterol dat 
ervoor zorgt dat overtollig cholesterol terug wordt getransporteerd naar de lever. LDL daarentegen is 
het slechte cholesterol en bevat meer vet. Een scheve verhouding tussen HDL en LDL verhoogt het 
risico op een hartinfarct.  

Tijdens het vervoeren van cholesterol door het lichaam, kan LDL-
cholesterol bij hoog cholesterol makkelijker vastzetten in vaatwanden op 
plekken waar een bloedvat is beschadigd. Een verhoogd cholesterol kan 
zo zorgen voor vervetting van de vaatwand, ook wel aderverkalking of 
atherosclerose genoemd. Dit kan een hartinfarct als gevolg hebben. De 
cholesterol stapelt op de plek waar het zich hecht op waardoor de wand 
kan worden geblokkeerd doordat een bloedvat dichtslibt en dus vernauwt 
of afknelt. Dit kan leiden tot een hartaanval. 

Te veel LDL in het bloed kan ervoor zorgen dat plaque (plaatselijke 
verdikking van de vaatwand) ontstaat aan de wanden van slagaders 
(slagaderverkalking). Zo wordt de kans op een hartaanval groter.  

Roken 

Rokers en zelfs mensen die meeroken ontwikkelen een grotere kans op het krijgen van een 

hartinfarct op jonge leeftijd, vooral als de roker al een hartaandoening heeft. Hierbij geldt dat hoe 

langer een persoon rookt, hoe groter de kans op een hartinfarct wordt. Daarnaast is het risico op 

hart- en vaatziekten groter bij vrouwen die roken dan bij mannen die roken. Roken is dus nog 

slechter voor vrouwen dan voor mannen als het gaat om het risico op een hartinfarct. Een roker 

heeft 2-3 keer zoveel kans op een hartinfarct als een niet-roker. Het helpt voor een roker altijd om 

ermee te stoppen. Na een jaar is de kans op een hartinfarct namelijk al gehalveerd, en na 5 – 15 jaar 

gestopt te hebben is de kans op een hartinfarct van een ex-roker al net zo groot als dat van een niet-

roker. 

Tabak bestaat uit onder andere nicotine, koolmonoxide en diverse tabaksdeeltjes. Nicotine zorgt 

ervoor dat de hartslag en bloeddruk omhooggaan. De vaatwanden raken door de nicotine 

beschadigd en kunnen eventueel stug worden. Cholesterol en vetten kunnen zo makkelijk vastzetten 

Plaque bij een vaatwand van 
dichtbij.  
Bron: 
https://www.cholesterolvoorli
chting.nl/hart-
vaatziekten/aderverkalking 

 

https://www.cholesterolvoorlichting.nl/hart-vaatziekten/aderverkalking
https://www.cholesterolvoorlichting.nl/hart-vaatziekten/aderverkalking
https://www.cholesterolvoorlichting.nl/hart-vaatziekten/aderverkalking
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aan de bloedvaten wat aderverkalking ofwel atherosclerose kan veroorzaken. Nicotine kan zo ook 

een tijdelijke vernauwing van de slagaders tot gevolg hebben en de slagaders kunnen hierdoor 

dichtslibben en afsluiten. Zodra dit het geval is bij een kransslagader van het hart, ontstaat een 

hartinfarct.  

Nicotine komt al binnen zeven seconden na het inademen van tabaksrook bij de hersenen terecht die 

onder andere de afgifte van adrenaline regelen. De nicotine zorgt er zo voor dat de hartslag omhoog 

gaat en bloedvaten kunnen zo verkrampen. Er ontstaat zo een bloeddrukverhoging wat ook een 

groter risico vormt voor het krijgen van een hartinfarct. 

Het koolmonoxide in de tabak verdringt 

zuurstof in het bloed en verandert de 

samenstelling ervan. Doordat 

koolmonoxide de plek van zuurstof in het 

bloed inneemt, wordt het transport van 

zuurstof naar het hart verminderd. Dit kan 

leiden tot zuurstofgebrek en eventueel een 

slechtere conditie. Koolmonoxide kan 

tevens vaatwanden aantasten, wat ook 

een hartinfarct kan veroorzaken. Verder zal 

de verhouding tussen HDL-cholesterol en 

LDL-cholesterol onder invloed van 

koolmonoxide negatief worden beïnvloed. 

Hierdoor ontstaat er te veel van het LDL-

cholesterol, wat kan leiden tot 

slagaderverkalking.  

De diverse tabaksdeeltjes kunnen de vaatwanden makkelijker doen beschadigen en zorgen ervoor 

dat het bloed dikker wordt en zo dus sneller stolt. Dit komt omdat bloedvaten beschadigen en 

bloedplaatjes plakkerig worden. Doordat het bloed stolt, kan het bloed zo minder makkelijk door het 

lichaam stromen waardoor bloedproppen kunnen ontstaan die kransslagaders acuut kunnen 

afsluiten. Zo kan een hartinfarct ontstaan.  

De vaatwanden worden door de tabaksdeeltjes ruwer. Cholesterol, vetten, kalkdeeltjes of andere 

stoffen kunnen zo makkelijker hechten aan de vaatwanden waardoor vernauwingen ontstaan in de 

slagaders die daarna kunnen afsluiten (slagaderverkalking). De bloedvaten worden stijver en kunnen 

ook minder goed uitzetten en samentrekken. Zo wordt de kans op een hartinfarct vergroot.  

Alcohol 

Het gebruik van alcohol kan gezondheidsschade veroorzaken. Het risico hierop is afhankelijk van het 

drinkpatroon en het totale gebruik van de drinker. Vanaf een bepaalde hoeveelheid kan alcohol 

risico’s met zich meebrengen voor het hart. Dit is bij vrouwen gemiddeld het geval vanaf 0,5 eenheid 

alcohol per dag en bij mannen is dit gemiddeld 1,0 eenheid alcohol per dag. Ter vergelijking: een 

bierflesje van 500 ml bevat al 2,5 eenheid alcohol! 

Alcoholgebruik kan vanwege verschillende redenen een nadelig gevolg hebben voor ons hart. Zo 

zorgt het ervoor dat de elektrische stromen in het hart worden vertraagd, waardoor het hart minder 

makkelijk kan samentrekken. Verder is alcohol een giftige stof voor eiwitten die het pompen van ons 

hart reguleren. Daarnaast zorgt alcohol ervoor dat de bloeddruk stijgt. Deze gevolgen door 

alcoholconsumptie kunnen daarom een hartinfarct veroorzaken. 

Hier zie je hoe een bloedprop ontstaat aan de vaatwand, wat door 
tabaksdeeltjes kan worden veroorzaakt. 
Bron: https://www.cholesterolvoorlichting.nl/hart-
vaatziekten/aderverkalking 

https://www.cholesterolvoorlichting.nl/hart-vaatziekten/aderverkalking
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Overgewicht 

Wanneer iemand aan overgewicht lijdt, is er in zijn of haar lichaam overtollig vet opgeslagen met een 

te hoog lichaamsgewicht tot gevolg. Ongeveer de helft van alle volwassenen heeft hier last van. 

Vrouwen hebben ten opzichte van mannen vaker last van obesitas (ernstig overgewicht). 

Overgewicht gaat gepaard met vele gezondheidsrisico’s. Denk hierbij aan diabetes mellitus (type 2), 

hoog cholesterol of een hoge bloeddruk, wat ook risicofactoren zijn voor het krijgen van een 

hartaanval. De meerderheid van patiënten van hart- en vaatziekten zoals een hartinfarct heeft last 

van overgewicht. Om een hartinfarct te voorkomen, is een gezond lichaamsgewicht dus van groot 

belang. 

Bij overgewicht is er naast onvoldoende lichaamsbeweging vaak ook sprake van een slecht 

voedingspatroon (zoals bijvoorbeeld te veel vet of zout eten). Hierdoor kan een verhoogd gehalte 

van het LDL-cholesterol ontstaan waardoor vetlaagjes zich in de vaatwanden afzetten en bloedvaten 

zo dichtslibben. Zo wordt de kans op een hartinfarct groter. Ook is bekend dat overgewicht de 

bloeddruk negatief beïnvloedt, wat voor de hoge bloeddruk ofwel (arteriële) hypertensie zorgt. Dit is 

ook een risicofactor voor hartaanvallen.  

Overgewicht leidt tot onder andere diabetes. Vetcellen kunnen in het geval van overgewicht namelijk 

zowel een passieve functie hebben voor het opslaan van vetten als een actieve rol waarbij diabetes 

mellitus type 2 wordt ontwikkeld. Zo is er dus een grotere kans op slagaderverkalking, wat kan 

zorgen voor een hartinfarct. 

Suikerziekte/ diabetes mellitus 

Bij diabetes mellitus, ook wel bekend als suikerziekte, is de glucosestofwisseling verstoord waardoor 

het suikergehalte in het bloed vaak te hoog blijft. Meer dan 50% van de patiënten krijgt dan te 

maken met lichamelijke klachten, voornamelijk hart- en vaatziekten zoals een hartinfarct.  

Zo’n 90% van de diabetespatiënten lijdt aan type 2. Hierbij reageren de cellen die glucose opnemen 

uit het bloed niet goed op de insuline die in voldoende mate wordt aangemaakt. Het lichaam maakt 

dan aanvankelijk meer insuline aan, waarna deze hoeveelheid steeds minder wordt. Diabetes type 2 

ontwikkelt zich op een later moment dan type 1. Bij type 1 wordt insuline nauwelijks of zelfs 

helemaal niet aangemaakt door het lichaam. Type 1 komt vaak al op heel jonge leeftijd voor.  

Diabetespatiënten, vooral degenen met type 2, hebben vaak te maken met een verstoorde 

stofwisseling, overwicht en chronische ontstekingen. Hierdoor kunnen de bloedvaten beschadigd 

raken en zo kan aderverkalking ofwel atherosclerose ontstaan. Het risico op een hartinfarct is bij 

diabetespatiënten daardoor groter. Het gevaar bij hen is daarnaast dat ze bepaalde klachten 

associëren met hun suikerziekte, terwijl het eigenlijk te maken heeft met een hart- of vaatziekte.  

Bij vrouwen met diabetes blijken hart- en vaatziekten zoals een hartinfarct vaker voor te komen dan 

mannen met diabetes. Vrouwen kunnen immers te maken krijgen met zwangerschapsdiabetes. Bij 

zwangere vrouwen is het glucosegehalte van het bloed tijdens hun zwangerschap dan te hoog. Dit 

teveel aan suiker is voor zowel de moeder als het kind gevaarlijk. Het kind kan daarnaast na de 

geboorte zelf een te laag glucosegehalte ontwikkelen. In veel van de gevallen daalt het 

glucosegehalte van de vrouw weer na de zwangerschap. Wel hebben vrouwen meer kans op 

zwangerschapsdiabetes als ze dit een keer eerder hebben gehad of als ze flink overgewicht hebben. 

Ook spelen diabetes type 2 binnen de familie, een verstoorde vetstofwisseling of bloedsuikerspiegel 

en een Hindoestaanse, Turkse of Marokkaanse afkomst een belangrijke rol bij het ontwikkelen van 

zwangerschapsdiabetes. 
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Ongezonde stress 

Stress is in geval van nood een normale respons van ons lichaam waarbij in ons lichaam 

stresshormonen als adrenaline of cortisol worden aangemaakt. Deze gezonde stress houdt ons zo 

scherp en laat ons alert reageren. Na de stressoorzaak zal de afgifte van de stresshormonen stoppen 

en volgt er een ontspanning. Wanneer je echter te maken krijgt met langdurige stress of hevige 

kortdurende stress (ongezonde stress), krijgt je lichaam onvoldoende tijd om zich te herstellen. Dit 

zorgt ervoor dat de kans op onder andere een hartinfarct vergroot wordt.  

Bij stress krijgt men vaak te maken met een versnelde hartslag en ademhaling, een opgejaagd gevoel, 

heftige emoties, piekeren of slaaptekort. Naast onder andere het stijgen van de hartslag, zorgt stress 

ervoor dat de bloeddruk omhoog gaat en er meer bloed in de spieren terecht komt. Dit is echter 

ongevaarlijk, mits er sprake is van gezonde stress. 

Aanhoudende stress waarbij onvoldoende ontspanning is, kan wel gevaarlijke consequenties met 

zich meebrengen. In zo’n periode is de levenswijze vaak ongezonder dan normaal. Je hebt dan 

bijvoorbeeld te maken met onvoldoende lichaamsbeweging, een slecht voedingspatroon, meer 

alcoholgebruik of meer gaan roken. Bij ongezonde stress reageert het lichaam van de patiënt hierop 

met een hoge bloeddruk, hoog cholesterol en ontstekingen. Deze reacties kunnen vaatwanden laten 

beschadigen en zorgen er zo voor dat slagaderverkalking sneller optreedt. Hierdoor is er meer kans 

op een hartaanval.  

Een depressie zorgt er tevens ook voor dat de kans op een hartaanval wordt vergroot. Dit komt 

omdat een depressie gepaard gaat met een ongezonde levensstijl en aanhoudende stress waarbij te 

weinig ontspanning van te pas komt.  

Slaapapneu 

Bij slaapapneu stopt de ademhaling telkens opnieuw tijdens 

de slaap. Men spreekt van een slaapapneusyndroom 

wanneer de patiënt meer dan vijf ademstops per uur heeft. 

Ook slaapapneu vormt een risico voor het ontstaan van een 

hartinfarct. 

Een patiënt met slaapapneu rust niet voldoende uit en heeft 

hierdoor last van slaperigheid overdag. De patiënt snurkt 

hevig, schrikt vaak plotseling wakker, bereikt geen diepe 

slaap, is prikkelbaar, zweet vaak tijdens het slapen en heeft 

vaak spierpijn doordat de spieren tijdens het slapen 

verzuren. 

Naast deze klachten is slaapapneu gerelateerd aan obesitas 

of overgewicht. Daarnaast vormen slaapapneu en de 

bijbehorende ademstops een hoger risico op diabetes en 

een hoge bloeddruk ofwel hypertensie. Hierdoor kan een 

patiënt met slaapapneu sneller een hartaanval krijgen. 

Fijnstof 

Met fijnstof worden stofdeeltjes in de lucht bedoeld die door industrie, houtrook of verkeer in de 
lucht zijn terechtgekomen. Bij houtrook is vooral de rook van onvolledig verbrand hout gevaarlijk, 
omdat er dan meer fijnstof, koolmonoxide en roet wordt gevormd door het gebrek aan zuurstof. 
Wanneer fijnstof wordt ingeademd, kunnen er gezondheidsproblemen waaronder een hartinfarct 

Hier zie je hoe slaapapneu afwijkt van een 
normale ademhaling.  
Bron: https://www.totalcaregroep.nl/artsen/ 

 

https://www.totalcaregroep.nl/artsen/
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optreden. Hierbij geldt dat de klachten erger worden naarmate de hoeveelheid ingeademde fijnstof 
toeneemt.  
 
De allerkleinste fijnstofdeeltjes (het gaat hierbij om deeltjes kleiner dan 0,01 mm) komen 
via de inademing heel diep in de longen terecht. Zo kan er in de longen een ontstekingsreactie 
ontstaan, met verschillende mogelijke gevolgen. Deze klachten zijn onder andere een verergerde 
slagaderverkalking door de ontstekingsreactie, minder elastische bloedvaten, een hogere bloeddruk 
en een snellere bloedstolling waardoor een hartinfarct vaker kan plaatsvinden (zeker bij mensen die 
al vernauwde bloedvaten hebben).  
 
Erfelijkheid 

Bij bepaalde hart- en vaatziekten en de bijbehorende risicofactoren ervan speelt de erfelijke aanleg 

een grote rol. Wanneer een familielid van 50 jaar of jonger hieraan overlijdt, je vader of broer er vóór 

zijn 55e levensjaar mee te maken krijgt of je moeder of zus er vóór haar 65e mee te maken krijgt, is de 

kans op erfelijkheid van de aandoening groot. Dit is een bekende ‘algemene’ verhoogde kans. In dit 

soort families blijkt bijvoorbeeld een hoge bloeddruk veel voor te komen.  

Er bestaat ook een soort ‘algemene’ erfelijke belasting. Een afwijking of specifieke mutatie in het 

DNA, het erfelijke materiaal, kan aan nakomelingen worden doorgegeven. Deze afwijking kan ervoor 

zorgen dat familieleden onderling een bepaalde hartziekte of risicofactor ervan ontwikkelen. De 

aandoening kan op verschillende leeftijden plaatsvinden. De kans op de aandoening binnen de 

familie is groot, maar niet elk lid van de familie met dus de bijbehorende mutatie hoeft de 

aandoening ook daadwerkelijk te krijgen. Vaak is de familie dan bekend met zo’n mutatie. Het gaat 

dan vaak over een specifieke hart- en vaatziekte die vaak voorkomt (bijvoorbeeld een hartinfarct).  

De erfelijke aanleg speelt vooral bij slagaderverkalking, wat kan leiden tot onder andere een 

hartinfarct, een grote rol in combinatie met andere risicofactoren ervan. Denk hierbij aan 

risicofactoren (eventueel ook erfelijk aangelegd) als een hoge bloeddruk, hoog cholesterol en 

overgewicht, die door de combinatie van de erfelijkheid een nog grotere kans op een hartinfarct 

ontwikkelen. 

Zwangerschap 

Een ander belangrijk verschil tussen mannen en vrouwen is de zwangerschap. Problemen tijdens de 

zwangerschap kunnen ook leiden tot een hoger risico op een hartinfarct. Denk daarbij aan het 

ontwikkelen van zwangerschapsdiabetes en een verhoogde bloeddruk tijdens de zwangerschap. Vaak 

zijn een hoge bloeddruk en zwangerschapsdiabetes tijdelijk. Echter kunnen deze problemen tijdens 

de zwangerschap wel tot latere hartproblemen leiden. Vrouwen die zwangerschapsdiabetes kregen 

tijdens de zwangerschap hebben later een hogere kans op het krijgen van diabetes type 2. Diabetes 

verhoogt weer het risico op een hartinfarct. Naast zwangerschapsdiabetes kan er ook een hoge 

bloeddruk optreden tijdens de zwangerschap. Vrouwen bij wie tijdens de zwangerschap sprake was 

van een hoge bloeddruk, hebben ook op latere leeftijd meer kans op het opnieuw ontwikkelen van 

een hoge bloeddruk. Een hoge bloeddruk leidt dan tot een hogere kans op een hartinfarct.  

Ook kan er sprake zijn van zwangerschapsvergiftiging. Hieronder vallen de aandoeningen pre-

eclampsie en het HELLP-syndroom. Beide aandoeningen komen voor tijdens de tweede helft van de 

zwangerschap. Bij beide aandoeningen is er ook sprake van een verhoogde bloeddruk. Uiteindelijk 

leidt dat weer tot een hoger risico op het ontwikkelen van een hartinfarct op latere leeftijd. 

Zwangerschapshypertensie (zie Wat zijn de risicofactoren van een hartinfarct?) komt bij sommige 
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zwangere vrouwen voor. De verhoogde bloeddruk vergroot de kans op een hartinfarct. (Bron: 

8,11,12,13,14) 

Verschillende risicofactoren. 

Dat er verschil zit tussen mannen en vrouwen is geen verrassing. Vrouwen hebben namelijk andere 

hormonen dan mannen en het lichaam van een vrouw ziet er anders uit dan dat van een man. Bij 

vrouwen schommelt de cholesterolwaarde vaker dan bij mannen. Dit komt door de maandelijkse 

cyclus. Door deze schommelingen is er ook meer kans dat LDL cholesterol aan de binnenkant van een 

bloedvat blijft hangen en dat leidt tot een hogere kans op een hartinfarct. Daarnaast hebben 

vrouwen te maken met de overgang. De overgang lijkt vrouwen tot op een zeker hoogte te 

beschermen tegen het krijgen van een hartinfarct. Na de overgang is er echter een groter risico op 

het stijgen van het LDL cholesterol in het bloed, wat weer tot een hoger risico op een hartinfarct 

leidt.  

Daarnaast is een vervroegde overgang ook een risicofactor voor het krijgen van een hartinfarct. Voor 

de overgang beschermen hormonen tot op een zeker hoogte een vrouw tegen het krijgen van een 

hartinfarct. Deze hormonen gaan het beschadigen van een bloedvat gedeeltelijk tegen. Echter, bij 

een vervroegde overgang valt deze bescherming eerder weg, waardoor er een hogere kans is op het 

ontwikkelen van een hartinfarct. De gemiddelde leeftijd voor een vrouw van het krijgen van een 

hartinfarct ligt om deze reden ook hoger dan bij een man. (Bron: 34, 35) 
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Hoe wordt een hartinfarct gediagnostiseerd? 

Een hartinfarct kan op meerdere manieren worden gediagnosticeerd. Een snelle diagnose is van 
belang. Ten eerste zorgt een snelle diagnose en behandeling ervoor dat een patiënt simpelweg in 
leven blijft. Daarnaast is een snelle diagnose en behandeling essentieel om de schade aan het hart te 
beperken. Bij een groot hartinfarct kan de hele circulatie van de patiënt bedreigd worden en moet er 
snel gehandeld worden om de patiënt in leven te houden en een reanimatie setting te voorkomen. 
Bij kleinere hartinfarcten is het ook voordelig om snel te handelen, want als de zuurstoftoevoer snel 
hersteld wordt kan er nog weefsel gered worden. De hartcellen sterven dan niet af en er ontstaat 
geen littekenweefsel. Het is dus belangrijk dat mensen die de symptomen herkennen, meteen aan de 
bel trekken. Zo is er een snelle diagnose en uiteindelijk ook een snellere behandeling. Daarnaast 
krijgen patiënten die een hartinfarct hebben gekregen medicatie om het hart te ondersteunen en 
bijvoorbeeld het cholesterol te verlagen. Zo wordt de kans op een nieuw hartinfarct verlaagd. 
Mensen die een hartinfarct hebben gehad, hebben ook een grotere kans op nog meer hart- en 
vaatziekten in de toekomst. Daarom is het ook belangrijk om een hartinfarct te onderkennen, zo kan 
medicatie worden gegeven om de kans op herhaling hiervan te verlagen. 

Vaak komt een patiënt met klachten binnen bij een arts. De arts kan door de symptomen herkennen 

dat het gaat om een hartinfarct. Dit vermoeden kan bevestigd worden door het uitvoeren van een 

bloedonderzoek en een hartfilmpje (ECG). (Bron: 15) 

Bloedonderzoek 

Als er sprake is van een hartinfarct, kan dat worden bevestigd door een bloedonderzoek. Tijdens een 

hartinfarct komen er bepaalde stoffen zoals hartenzymen (troponine en CK-MB) vrij in het bloed. 

Deze hartenzymen kunnen worden gebruikt om een hartinfarct vast te stellen. Daarnaast kan er 

tijdens dit bloedonderzoek ook de grootte van het hartinfarct worden vastgesteld. Hoe meer 

hartenzymen er in het bloed aanwezig zijn, hoe groter het hartinfarct.  

Hartfilmpje (ECG) 

Het nadeel van een bloedonderzoek is dat het 

vaak niet bruikbaar is tijdens de eerste uren van 

een hartinfarct. De hoeveelheid hartenzymen 

kan dan niet worden gemeten in het bloed. Zo is 

er niet te zien of er echt sprake is van een 

hartinfarct. Daarom wordt er vaak ook een 

hartfilmpje ofwel een ECG gemaakt. Een 

hartinfarct is dan wel te zien op dat hartfilmpje.  

Gedurende de eerste dagen na het hartinfarct 

krijgt de patiënt allerlei onderzoeken om te 

bepalen in welk gebied van het hart het 

hartinfarct heeft plaatsgevonden. Daarnaast kan de arts ook zien hoe groot de schade is aan het hart. 

Met een echo kan worden gekeken hoe de knijpfunctie van het hart is. Dit wordt bij iedereen gedaan 

nadat ze een hartinfarct hebben gekregen. 

Een snelle diagnose is van belang bij een hartinfarct. Een hartinfarct moet snel worden behandeld 

om schade te voorkomen en beperken. Vandaar dat een snelle en goede diagnose zeker van belang 

is.  

Een voorbeeld van een normale ECG.  
Bron: https://nl.ecgpedia.org/wiki/Het_normale_ecg 

 

https://nl.ecgpedia.org/wiki/Het_normale_ecg
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Wat is het verschil tussen mannen en vrouwen in de diagnose? 

Vrouwen en mannen verschillen zeker op bepaalde vlakken bij een hartinfarct. Qua diagnose zijn de 

verschillen niet duidelijk merkbaar, maar vrouwen worden vaak wel later gediagnostiseerd met een 

hartinfarct dan mannen. Dit komt voornamelijk doordat vrouwen vaker wat vagere klachten hebben 

(de atypische klachten), waardoor artsen minder snel de goede diagnose geven. Vrouwen worden 

vaker gediagnostiseerd voor maagproblemen of psychische problemen in plaats van een hartinfarct. 

Dit is een verschil dat zich kan voordoen bij vrouwen met een hartinfarct. Als er gelijk een goede 

diagnose wordt gegeven, zit er verder eigenlijk geen verschil tussen mannen en vrouwen. Zie ook de 

resultaten van onze patiënt enquête.  

Wat is de behandeling bij een hartinfarct? 

Net als een snelle diagnose, is een snelle behandeling ook zeker van belang bij een hartinfarct. Ten 

eerste omdat het gewoonweg van belang is om de patiënt in leven te houden. Als er een groot 

hartinfarct is of als het hartinfarct op een belangrijke plaats zit, kan het al snel levensbedreigend zijn 

voor de patiënt. Daarom is een snelle behandeling belangrijk. Daarnaast is het ook van belang om de 

schade aan het hart te beperken. Als er voor lange tijd geen zuurstofrijk bloed naar het hart kan, zal 

er schade aan het weefsel ontstaan. Die beschadiging zal een litteken vormen en het weefsel van het 

litteken zal niet meer actief kunnen functioneren. Hierdoor ontstaat er een hart dat minder kan 

functioneren dan vóór het hartinfarct. Ook dit is een reden waarom een snelle behandeling van 

belang is.  

Omdat een snelle behandeling van belang is, kan er soms gekozen worden om al in de ambulance 

medicijnen toe te dienen. Vaak worden er medicijnen zoals NTG spray en bloedverdunners gegeven. 

NTG spray zorgt ervoor dat de vaten wat beter open gaan staan waardoor er meer bloed naar het 

hart kan stromen. Bloedverdunners wordt gegeven in de hoop dat het stolsel wordt verdund. Deze 

medicijnen zorgen ervoor dat een dotterbehandeling gelijk kan starten nadat de patiënt in het 

ziekenhuis is gearriveerd. Hiermee wordt dus ook tijd gewonnen. 

Een hartinfarct wordt over het algemeen 

behandeld met een dotterbehandeling. Bij een 

dotterbehandeling wordt de verstopping 

opgerekt om weer voldoende zuurstofrijk 

bloed naar het hart te laten stromen. De 

ingreep begint vaak met het toedienen van 

antistollingsmedicijnen om te voorkomen dat er 

nadien stolsels kunnen ontstaan. Een 

dotterbehandeling wordt uitgevoerd zonder 

narcose. Meestal is de patiënt alleen plaatselijk 

verdoofd op de plaats waar de arts de 

katheter inbrengt. Vaak wordt deze katheter 

geplaatst in een slagader bij de lies of in de pols. 

Na het plaatsen van de katheters, worden deze 

naar het hart geschoven. Eén van die 

katheters bevat een ballonnetje die op de 

plek van de verstopping in de kransslagader 

wordt geplaatst. Het ballonnetje wordt opgeblazen waardoor het bloedvat met de verstopping wordt 

uitgerekt. Na de behandeling van het ballonnetje wordt vaak ook een stent geplaatst. De stent zorgt 

Hier zie je hoe een dotterbehandeling te werk gaat. 
Bron::https://www.catharinaziekenhuis.nl/patientenfolders/pci-
behandeling-dotterbehandeling-car-018/ 

 

https://www.catharinaziekenhuis.nl/patientenfolders/pci-behandeling-dotterbehandeling-car-018/
https://www.catharinaziekenhuis.nl/patientenfolders/pci-behandeling-dotterbehandeling-car-018/
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ervoor dat de kransslagader niet terug kan veren, waardoor de verstopping terug ook niet terug kan  

komen op deze plaats.  

Soms is een kransslagader zo erg 

verstopt dat er een 

bypassoperatie wordt gedaan als 

behandeling. Een bypassoperatie 

is een openhartoperatie. Tijdens 

deze operatie wordt er door de 

arts een soort omleiding voor de 

slagader gemaakt. Dit gebeurt 

dan om de verstopping heen. Zo 

kan er nog steeds genoeg  

zuurstofrijk bloed naar het hart 

stromen. Vaak gebeurt deze 

ingreep met (slag)aders die uit 

het eigen lichaam van de patiënt 

komen. Het enige nadeel van de 

bypassoperatie is dat de 

verstopping in de kransslagader 

wel blijft bestaan. Door de omleiding echter, kan er ondanks de verstopping toch genoeg bloed naar 

het hart stromen. (Bron: 16, 17, 38, 39) 

  

Hier zie je hoe een hartinfarct is behandeld aan de hand van een 
bypassoperatie.  
Bron: https://www.alrijne.nl/media/3154/pz08_bypass-10-2017.pdf 

 

https://www.alrijne.nl/media/3154/pz08_bypass-10-2017.pdf
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Hoe verschilt het aantal sterfgevallen tussen mannen en vrouwen? 

Uit de cijfers van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, het Erasmus Medisch Centrum 

Rotterdam, de Hartstichting en het CBS blijkt een hartinfarct vaker voor te komen bij mannen dan bij 

vrouwen. Wel blijken uit dezelfde cijfers dat de hoeveelheid sterftegevallen van de 

ziekenhuisopname bij vrouwen gemiddeld hoger is dan mannen. Hier volgen de cijfers van het aantal 

ziekenhuisopnames en sterftegevallen in Nederland in 2021. 
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Gemiddeld aantal ziekenhuisopnamen en sterftegevallen door een hartinfarct bij mannen in 
Nederland in 2021. 
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(Bron: 17,18,30,31,32) 

In samenwerking met de Hartstichting Den Haag en het Julius Centrum voor 

Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde UMC Utrecht zijn de sterftegevallen per 

periode na een hartinfarct in Nederland in 2021 bevestigd: (Bron: 18,31) 

  

Sterftecijfers door een hartinfarct bij mannen in Nederland in 2021. 

 Koop, Y., Wimmers, R. H., Bots, M. L., Vaartjes, I., Hartstichting, Den Haag, & Julius 

Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair 

Medisch Centrum Utrecht, Utrecht. (2022, 12 juli). Basiscijfers hartinfarct ::  Hart & 

Vaatcijfers. Geraadpleegd op 15 oktober 2022, van 

https://www.hartenvaatcijfers.nl/jaarcijfers/basiscijfers-hartinfarct-2ad57 

 

 

Sterftecijfers door een hartinfarct bij vrouwen in Nederland in 2021. 

 Koop, Y., Wimmers, R. H., Bots, M. L., Vaartjes, I., Hartstichting, Den Haag, & Julius 

Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair 

Medisch Centrum Utrecht, Utrecht. (2022, 12 juli). Basiscijfers hartinfarct ::  Hart & 

Vaatcijfers. Geraadpleegd op 15 oktober 2022, van 

https://www.hartenvaatcijfers.nl/jaarcijfers/basiscijfers-hartinfarct-2ad57 

 

https://www.hartenvaatcijfers.nl/jaarcijfers/basiscijfers-hartinfarct-2ad57
https://www.hartenvaatcijfers.nl/jaarcijfers/basiscijfers-hartinfarct-2ad57
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Hoe ziet het leven van een patiënt met een hartinfarct eruit na de 

behandeling? 

Na het krijgen van een hartinfarct hebben patiënten vaak nog klachten. Dit kan zich uiten in 

vermoeidheid, problemen in het sociale leven of psychische problemen. Na een hartinfarct is er wel 

de mogelijkheid voor hartrevalidatie. Hartrevalidatie helpt bij het herstel van een hartinfarct. 

Hartrevalidatie start vaak 2/4 weken na thuiskomst uit het ziekenhuis. Een programma van 

hartrevalidatie duurt vaak 6/12 weken. Hartrevalidatie vindt bijna altijd plaats in een groep mensen. 

Zo kunnen mensen hun ervaringen en eventuele tips met elkaar delen. Bij hartrevalidatie wordt er 

vaak informatie gegeven over de gevolgen van een hartinfarct en hoe je het beste weer werk en het 

sociale leven kunt oppakken. Ook worden er tips gegeven om bijvoorbeeld gezonder te gaan leven.  

Op de langere termijn na een hartinfarct kunnen er ook andere aandoeningen ontstaan. Dit komt 

vaak omdat het hart dan beschadigd is door het hartinfarct. Er is dan meer kans op het ontstaan van 

ritmestoornissen, hartfalen en ontstekingen in het hart.  

Vaak is er na een hartinfarct ook sprake van snellere vermoeidheid, waardoor het dagelijks leven 

moeilijker weer normaal op te pakken is. (Bron: 16) Zie ook de resultaten van onze patiënt enquête. 

  



  HARTSTIKKE BEWUST 

 

Roos Meesters & Akshi Sokkalingam 
23 

Hoe is het aantal sterfgevallen door een hartinfarct te verklaren 

met de hormoonhuishouding? 

Hart- en vaatziekten zoals een hartinfarct treden bij vrouwen gemiddeld 7 tot 10 jaar later op dan bij 

mannen. Bij mannen neemt het risico gemiddeld toe vanaf het 50e levensjaar, terwijl vrouwen 

gemiddeld 60 jaar zijn wanneer ze een verhoogd risico hebben op een hartinfarct. Vooral na de 

menopauze wordt de kans op een hartinfarct vergroot. Hartinfarcten komen bij mannen gemiddeld 

vaker voor dan bij mannen, maar toch is de mortaliteit aanzienlijk hoger bij vrouwen. De 

hormoonhuishouding van de vrouw kan hier een rol bij spelen. 

Oestrogenen, ook bekend als de vrouwelijke hormonen, kunnen stofwisselingsfactoren zoals de 

bloedstolling en het cholesterolgehalte beïnvloeden. Oestrogenen hebben zo een functie om de 

vaatwanden te beschermen en slagaderverkalking tegen te gaan. Dit komt omdat de hormonen de 

bloedvaten verwijden en een positief effect hebben op het stollingssysteem. Schade door een 

verhoogde bloeddruk of hoog cholesterol kan zo worden beperkt. Oestrogenen werken echter 

optimaal bij een beperkte hoeveelheid. De zwangerschap of het gebruik van anticonceptie- of 

hormoonpillen zorgen ervoor dat er meer oestrogenen zijn, waardoor bijvoorbeeld bloedstolsels 

kunnen optreden.  (Bron: 8,9,19,20,21,22) 

Zwangerschap 

Tijdens de zwangerschap is het oestrogeengehalte van de vrouw verhoogd. Sommige vrouwen 

krijgen tijdens de zwangerschap te maken met een hoge bloeddruk, een zogenaamde 

zwangerschapsvergiftiging (denk hierbij aan pre-eclampsie of het HELLP-syndroom). Vrouwen met 

zwangerschapscomplicaties als een zwangerschapsvergiftiging hebben een verhoogd risico op het 

ontwikkelen van een hartinfarct. Zie Wat zijn de risicofactoren van een hartinfarct? 

Overgang en menopauze  

Tot het moment dat een vrouw in de overgang komt, blijkt uit onderzoek dat de oestrogenen 

vrouwen beschermen tegen slagaderverkalking. Vanaf de overgang krijgen vrouwen gemiddeld vaker 

te maken met een hartinfarct.  

Tijdens de overgang wordt er meer vet opgeslagen rond de buik. Dit kan ervoor zorgen dat een 

vrouw overgewicht krijgt. Daarnaast zorgen verzadigde vetten ervoor dat het LDL-cholesterol in het 

bloed toeneemt. Terwijl het cholesterolgehalte bij vrouwen vaak pas na de overgang toeneemt, vindt 

dit bij mannen gemiddeld al op een eerdere leeftijd plaats. Het cholesterolgehalte van vrouwen 

schommelt gemiddeld vaker dan bij mannen. Vóór de overgang hebben vrouwen vaak veel van het 

HDL-cholesterol in het bloed. Het LDL-cholesterol stijgt bij vrouwen vooral na de overgang. De 

ophoping van vet door de overgang zorgt er zo voor dat de kans op een hartinfarct groter wordt.  

Gemiddeld hebben vrouwen op jonge leeftijd een lagere bloeddruk dan mannen. Hierdoor stijgt de 

bloeddruk van vrouwen in de loop van de tijd wel meer dan bij mannen. Pas na de overgang krijgen 

vrouwen vaak te maken met een hoge bloeddruk. Zo wordt de kans op een hartinfarct groter. De 

overgang is tevens zo ook een reden voor het feit dat vrouwen gemiddeld op een latere leeftijd hart- 

en vaatziekten ontwikkelen.   

Na de menopauze is er een sterke daling van het oestrogeengehalte. Er is gemiddeld sprake van een 

daling van 80% van het oestrogeengehalte door de menopauze. De vaatwanden zijn hierdoor 

vatbaarder voor slagaderverkalking waardoor er gemakkelijker een hartinfarct kan optreden. 

Gemiddeld gezien wordt de kans op een hartinfarct 2,5 keer zo groot wanneer een vrouw te maken 

krijgt met een vroege menopauze.  
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Wat is de rol van de hormoonhuishouding bij ziekten met een 

vergelijkbare frequentie tussen mannen en vrouwen? 

Vrouwen en migraine  

Gemiddeld blijken vrouwen 3x zo vaak last te hebben van migraine als mannen. De grootste groep 

van deze vrouwen is tussen de 25 en 50 jaar. Hormonen kunnen hiermee te maken hebben: de 

leeftijdsgroep heeft immers te maken met de menstruatie, overgang of menopauze. De migraine 

komt gemiddeld inderdaad vaker voor tijdens de menstruatie en de overgang. De migraineaanval 

gaat meestal gepaard met hun ongesteldheid, vermoedelijk omdat het oestrogeengehalte vlak vóór 

de menstruatie extreem daalt. Schommelingen van het oestrogeenniveau leiden vaak tot de 

migraine. Vrouwen met migraine die naar de huisarts gaan voor hun hoofdpijn hebben hier meestal 

tijdens hun menstruatie of op het punt dat hun menstruatie begint last van. Ook tijdens de 

menopauze of na de zwangerschap hebben veel vrouwen last van migraine. Ook het gebruik van 

hormonale medicijnen zoals de anticonceptiepil of hormonale therapie kunnen migraine 

veroorzaken. Dit zijn momenten waarop het oestrogeengehalte duidelijk afneemt en/of veel 

schommelt. Het gaat bij de migraine om langdurige klachten die moeilijk kunnen worden 

tegengegaan. De meeste vrouwen zijn na de overgang van hun migraineklachten af. (Bron: 23, 24) 

Vrouwen en astma 

Na de puberteit blijken vrouwen een grotere kans te hebben op het ontwikkelen van astma dan 

mannen. Gemiddeld hebben vrouwen een 2x zo grote kans op het krijgen van astma dan mannen. 

Vooral volwassenen hebben last van astma en de aanvallen zijn vaak heftiger bij vrouwen dan bij 

mannen.  

Het verschil in de frequentie van astma-aanvallen is te verklaren door testosteron, het zogenaamde 

mannelijke hormoon dat zorgt voor het ontwikkelen van mannelijke geslachtskenmerken. 

Testosteron zorgt ervoor dat bepaalde lichaamsafweercellen gaan reageren. Hierdoor raakt het 

lichaam beter bestand tegen bepaalde ziekteverschijnselen. Een hoog gehalte aan testosteron, waar 

mannen dus meer mee te maken hebben dan vrouwen, zorgt ervoor dat de klachten door astma-

aanvallen worden verminderd. Het testosterongehalte zorgt er op deze manier voor dat er een 

bescherming ontstaat tegen het krijgen van astma. Dit komt door de negatieve terugkoppeling van 

de hormonen: bij een hoog gehalte aan testosteron, wordt de aanmaak van de lichaamsafweercellen 

geremd. Hoe meer de productie van deze cellen wordt geremd en dus hoe minder 

lichaamsafweercellen zich in de longen bevinden, hoe minder erg de klachten door astma worden. 

(Bron: 25) 
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Wat zijn de ervaringen van mannelijke en vrouwelijke patiënten bij 

een hartinfarct? 

Om uit te zoeken wat de ervaringen zijn van mannelijke en vrouwelijke patiënten met een hartinfarct 

is er een online enquête opgesteld. Die enquête is online verspreid. De enquête is zo’n 100 keer 

ingevuld door zowel mannelijke als vrouwelijke patiënten. De resultaten van de enquête zijn 

hieronder verder uitgewerkt. In de enquête stonden de volgende vragen:  

 

1. Wat is uw geslacht? 

2. Wat is uw leeftijd? 

3. Op welke leeftijd kreeg u (voor het eerst) een hartinfarct? 

4. Hoeveel hartinfarcten heeft u in totaal gehad? 

5. Was het voor u meteen duidelijk dat het om een hartprobleem ging? Zo nee, hoe bent u 

hier dan achter gekomen? 

6. Welke symptomen had u bij uw hartinfarct(en)? 

7. Bent u gelijk voor een hartinfarct behandeld of kreeg u eerst een andere diagnose? In het 

tweede geval, om wat voor diagnose ging het? 

8. Voelde u zich serieus genomen door uw (huis)arts? 

9. Heeft uw (huis)arts u doorgestuurd naar een cardioloog? 

10. Welke behandeling heeft u gehad voor uw hartinfarct? (Bijvoorbeeld: medicijnen, 

dotteren, stent, openhartoperatie o.i.d.) 

11. Heeft u nog steeds last van de gevolgen van het hartinfarct? Zo ja, om welke gevolgen 

gaat het precies? 

12. Leeft u nog steeds op dezelfde manier als vóór het hartinfarct? Zo nee, welke 

veranderingen zijn er in uw leven? 

13. Heeft u een van de volgende risicofactoren? 

 

Uit deze enquête zijn de volgende resultaten gekomen bij mannen en vrouwen: 

 

- Uit onderzoek bleek dat vrouwen vaker meer dan één hartinfarct hebben dan mannen. De 

meeste mannen die hebben bijgedragen aan het onderzoek, gaven aan maar één 

hartinfarct te hebben gehad (gemiddeld 1,02). Bij vrouwen ligt het gemiddelde afgerond 

ook op één (1,46) hartinfarct, echter zijn er ook vrouwen die aangegeven hebben 

meerdere hartinfarcten te hebben gehad.  

- Daarnaast is het voor vrouwen vaak niet meteen duidelijk dat het ging om een hartinfarct. 

Vrouwen gaven aan dat ze vaker voor andere dingen gediagnostiseerd werden dan voor 

een hartinfarct. Uit het onderzoek viel op dat vrouwen vaak voor maagproblemen (77,5%), 

hyperventilatie (78,0%) of psychische klachten (75%) worden gediagnostiseerd in plaats 

van een hartinfarct. Bij mannen is dit nauwelijks het geval. Over het algemeen worden 

mannen vrijwel direct gediagnostiseerd (94,6%) met een hartinfarct.  

- Bij vrouwen was de gemiddelde leeftijd voor het eerste hartinfarct 65 jaar 

- Bij mannen was de gemiddelde leeftijd voor het eerste hartinfarct 51 jaar 
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Ook bleek uit het onderzoek dat er zeker een verschil zit tussen mannen en vrouwen bij de 

symptomen van een hartinfarct. De grafiek hiernaast toont dat mannen vaker de specifieke 

klachten hebben van een hartinfarct, zoals pijn op de borst, zweten en kortademigheid. 

Vrouwen daarentegen geven vaker aan dat ze wat vagere klachten hebben, zoals bleekheid en 

pijn tussen de schouderbladen, bovenarmen, nek, rug, en kaak. Ook toont de grafiek dat 

vrouwen vaker aangaven andere klachten te hebben dan de klachten die in het onderzoek 

stonden. Hieruit blijkt dus dan vrouwen vaker vagere klachten hebben waardoor ze ook 

moeilijker gediagnostiseerd kunnen worden dan mannen die juist hele duidelijke symptomen 

vertonen.  

 

- Vrouwen geven aan dat ze vaker nog negatieve gevolgen hebben van het hartinfarct in het 

dagelijks leven. In het onderzoek kwam naar voren dat vrouwen die een hartinfarct 

hebben gehad sneller vermoeid zijn (66,67%), minder kracht hebben (65,0%) en meer 

angst hebben (65,0%) dan voorheen. Dit is echter niet het geval bij mannen die aan dit 

onderzoek hebben bijgedragen. Mannen geven aan dat ze eigenlijk vrijwel geen klachten 

hebben (88,5%) in het dagelijks leven na een hartinfarct.  
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- Daarnaast bleek uit onderzoek 

ook dat vrouwen vaker niet 

doorgestuurd worden naar een 

cardioloog dan mannen. De 

grafiek hiernaast toont dat 50% 

van de mannen niet wordt 

doorgestuurd naar een 

cardioloog. Bij vrouwen ligt dit 

percentage op 54%. Vrouwen 

worden dus over het algemeen 

minder vaak doorgestuurd naar 

een cardioloog dan mannen.  

 

 

 

- In het onderzoek kwam ook naar 

voren dat vrouwen zich vaker niet 

serieus genomen voelden door 

hun behandelend arts. In het 

onderzoek gaven mannen aan dat 

ze zich serieus genomen voelden. 

Daarentegen voelde 30% van de 

vrouwen zich niet serieus 

genomen door hun (huis)arts.  Dit 

kan komen omdat vrouwen vaak 

vagere klachten hebben, en dus 

moeilijker te diagnosticeren zijn 

dan mannen. Vrouwen kunnen 

daardoor dus vaker het gevoel 

krijgen dat ze niet serieus 

genomen worden door hun 

(huis)arts. Er is bij hen vaak 

sprake van een zogenaamde genderdiscriminatie wanneer het gaat om de diagnose van 

een hartinfarct van vrouwen ten opzichte van mannen. (Bron: 37) 
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- Daarnaast bleek uit onderzoek ook dat er verschil zit tussen mannen en vrouwen bij de 

risicofactoren van een hartinfarct. Het is natuurlijk heel erg normaal dat alleen vrouwen de 

zwangerschap en vroege overgang als risicofactor kunnen hebben. Echter is dit dus wel 

een extra risicofactor die vrouwen hebben op het krijgen van een hartinfarct. Daarnaast 

valt het ook erg op dat in het onderzoek alléén vrouwen aangeven last te hebben van 

migraine. 22% van de vrouwen gaf aan in het onderzoek last te hebben van migraine. Er 

zijn geen mannen die aangaven hier last van te hebben. Dit is dus naast 

zwangerschapsvergiftiging en de vroege overgang ook een extra risicofactor die dus vooral 

voorkomt bij vrouwen. 
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Field research  

Roos Meesters & Akshi Sokkalingam 
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Wat weet een representatieve groep van de Nederlandse bevolking over het 

ziektebeeld van een hartinfarct? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er een algemene enquête gemaakt. Deze enquête is 

verspreid onder een representatieve groep van de Nederlandse bevolking. De enquête is zo’n 200 

keer ingevuld. De vragen die in de enquête stonden waren:  

 

1. Wat is uw geslacht? 

2. Wat is uw leeftijd? 

3. Denkt u dat een hartinfarct verschilt bij een man en vrouw? 

4. Indien u bij de vorige vraag ‘Ja’ heeft geantwoord, wat zijn de verschillen bij een hartinfarct 

tussen een man en vrouw, denkt u? 

5. Waarom vermoedt u dat een hartinfarct verschilt bij mannen en vrouwen of waarom denkt u 

dat sommige mensen dit zouden vermoeden? 

6. Denkt u dat een hartinfarct vaker voorkomt bij mannen of bij vrouwen? 

7. Denkt u dat mannen of vrouwen vaker overlijden aan (de gevolgen van) een hartinfarct? 

8. Denkt u dat de gemiddelde leeftijd van een hartinfarct bij mannen of vrouwen hoger is? 

9. Welke van deze factoren zijn risicofactoren die passen bij een hartinfarct, denkt u? 

10. Welke van deze symptomen horen bij een hartinfarct, denkt u? 

11. Denkt u dat een vrouw meer risico loopt op het krijgen van huid- en/of borstkanker of op het 

krijgen van een hartinfarct? 

12. Denkt u dat een man meer risico loopt op het krijgen van huidkanker of op het krijgen van 

een hartinfarct? 

13. Kent u iemand in uw omgeving die een hartinfarct heeft gehad? 

14. Wat is uw hoogst behaalde opleidingsniveau (tot nu toe)? 

15. Indien van toepassing: welke studierichting(en) volgt u of heeft u gevolgd na het middelbaar 

onderwijs (of vergelijkbaar)?  

16. Indien van toepassing: welke opleiding(en) volgt u of heeft u gevolgd? 

17. Indien van toepassing: welke sector(en) omschrijft/omschrijven uw beroep(en) het beste? 

18. Indien van toepassing: welk(e) beroep(en) oefent u op dit moment uit of heeft u 

uitgeoefend? 

 

Met de resultaten die uit deze enquête kwamen, kon de onderzoeksvraag beantwoord worden. Uit 

de enquête is opgemaakt hoe bewust het algemene Nederlandse publiek is van de gender- en 

sekseverschillen bij een hartinfarct. De resultaten van de enquête staan op de volgende pagina 

uitgewerkt.  

52,5% van de deelnemers was vrouw en 47,5% was man. Deze mensen kwamen uit verschillende 

leeftijdscategorieën en samen hebben hun antwoorden tot de volgende resultaten geleid: 
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Resultaten algemene enquête 

1. Denkt u dat een hartinfarct verschilt bij een man en bij een vrouw? 

Bij deze vraag koos 30,40% van de mensen voor ‘Nee (een hartinfarct is bij een man en vrouw 

hetzelfde)’. De rest koos voor ‘Ja (een hartinfarct is bij een man anders dan bij een vrouw). De 

meerderheid weet dus dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen bij een hartinfarct. Toch 

weet bijna één derde hier niet van. Ruim driekwart van de vrouwen en ruim de helft van de mannen 

wisten over het bestaan van de verschillen. Verder bleek iedereen die een hartinfarct of ander hart- 

en vaatziekte heeft gehad deze vraag juist had beantwoord. 93,70% van de mensen die iemand in 

hun omgeving kent met een hart- en vaatziekte bleek het antwoord op de vraag ook te weten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van degenen die voor ‘Nee (een hartinfarct is bij een man en vrouw hetzelfde)’ kozen en hiermee 

dus het verkeerde antwoord hebben gekozen, blijken de meesten te werken in de facilitaire 

dienstverlening (90,0% van de facilitaire dienstverleners koos voor dit antwoord). Deze groep wordt 

gevolgd door mensen in de landbouw (85,0%) en mensen die werken in de veiligheid en defensie 

(80,0%). Het is belangrijk dat zij, maar natuurlijk ook alle anderen die kozen voor dit antwoord weten 

over het bestaan van verschillen tussen man en vrouw bij een hartinfarct. 
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2. Indien ‘Ja’ bij vraag 1:  

Waarin denkt u dat een hartinfarct van een man en van een vrouw van elkaar verschillen? 

Bij deze vraag koos de meerderheid voor ‘De symptomen’ en ‘De gemiddelde leeftijd’ (respectievelijk 

95,11% en 89,37%). Een stuk minder mensen kozen voor de risicofactoren (73,28%). De meeste 

mensen weten dus dat er verschil zit in de symptomen en de gemiddelde leeftijd tussen mannen en 

vrouwen bij een hartinfarct. Opvallend genoeg gaf iedereen die voor de optie ‘De hoeveelheid pijn’ 

koos aan dat vrouwen minder pijn ervaren dan mannen. Ook bestond er een optie ‘De diagnose’, 

maar deze is maar door 4,18% van de ondervraagden gekozen.  

3. Indien ‘Ja’ bij vraag 1: Waardoor denkt u dat de verschillen in een hartinfarct bij een man en 

vrouw worden veroorzaakt? 

De meeste mensen geven aan te denken dat de verschillen bij een hartinfarct worden veroorzaakt 

door de hormonale regulatie (33,74%). 16,67% van de mensen die hiervoor kozen gaven aan dat de 

overgang bepalend is voor het krijgen van een hartinfarct. De tweede meest gekozen optie is tot 

onze teleurstelling het antwoord ‘Geen idee’. Ondanks dat deze mensen gelukkig weten dat er 

verschillen bestaan, zijn zij niet in staat om te kunnen vertellen waar dit mee te maken kan hebben. 

Wat de optie ‘Pijngrens vanwege menstruatie/zwangerschap’ betreft, hierbij gaf iedereen die 

hiervoor koos aan dat vrouwen minder pijn ervaren bij een hartinfarct omdat zij te maken krijgen 

met hun menstruatie en soms bevallen van kinderen. Door deze pijnlijke ervaringen denken de 

mensen die dit antwoordden dat vrouwen juist minder snel overlijden aan een hartinfarct vanwege 

het idee dat ze een hogere pijngrens hebben ontwikkeld.  
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4. Bij welke groep denkt u dat hartinfarcten vaker voorkomen? 

 

Bij deze vraag koos 59,80% voor ‘Bij mannen’. Het is fijn dat de meerderheid hiermee deze vraag 

goed heeft beantwoord. 78,56% van de patiënten met een hart- en vaatziekte en 66,67% van de 

mensen met iemand met een hart- en vaatziekte in diens omgeving wist hiervan. Toch koos 28,40% 

van alle deelnemers nog voor ‘Het komt gemiddeld bij allebei even vaak voor’, wat niet het goede 

antwoord is. De verhouding tussen mannen en vrouwen die dit aangaven is ongeveer 2:3. Verder 

koos ook nog 11,80% van de mensen voor ‘Bij vrouwen’. Ook dit is niet wat het goede antwoord had 

moeten zijn. De verhouding tussen mannen en vrouwen die hiervoor kozen ligt wat dichter bij elkaar. 

Toch zijn het weer net wat meer van de vrouwen dan mannen die dit antwoord gaven.  
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5. Bij welke groep denkt u dat het aantal sterfgevallen door een hartinfarct hoger is?  
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De sterftegevallen zijn bij mannen en vrouwen ongeveer gelijk

De hoeveelheid mensen die deze vraag goed wisten te beantwoorden, valt helaas enorm tegen. 

Vrouwen sterven gemiddeld vaker dan mannen aan een hartinfarct. Slechts 16,60% van de mensen 

had deze vraag goed. Hiervan zijn het gelukkig veel vrouwen zelf die het antwoord wisten: ruim 

een kwart van de vrouwen is ervan op de hoogte. 75,0% van de patiënten met een hart- en 

vaatziekte en 60,0% van de mensen met iemand met een hart- en vaatzieke in diens familie wist 

hiervan. 36,70% van de mensen die meededen kozen voor ‘Bij mannen’. Bijna dan de helft van de 

mannen en bijna één derde van de vrouwen die meededen aan het onderzoek kozen hiervoor. Dit 

zijn er helaas meer dan degenen die wél het goede antwoord hadden gegeven. Wat verder ook 

opmerkelijk is, is dat van de kleine groep die het antwoord wel wist, een grote groep gezondheid 

heeft gestudeerd (35%). Deze groep wordt gevolgd door mensen die zorg en welzijn hebben 

gestudeerd (30%). De meerderheid van de mensen die weet dat vrouwen gemiddeld vaker 

overlijden aan een hartinfarct dan mannen, komt uit de sector gezondheidszorg en welzijn en zij 

weten waarschijnlijk van deze verschillen door hun opleiding. Het is essentieel dat meer mensen 

uit andere sectoren ook weten over de sterftegevallen bij een hartinfarct bij zowel mannen als 

vrouwen.  
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6. Bij welke groep denkt u dat het aantal sterfgevallen door een hartinfarct hoger is? 

De hoeveelheid mensen die deze vraag goed 

wisten te beantwoorden, valt helaas enorm tegen. 

Vrouwen sterven gemiddeld vaker dan mannen 

aan een hartinfarct. Slechts 16,60% van de mensen 

had deze vraag goed. Hiervan zijn het gelukkig veel 
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kwart van de vrouwen is ervan op de hoogte. 
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zijn er helaas meer dan degenen die wél het goede antwoord hadden gegeven. Wat verder ook 

opmerkelijk is, is dat van de kleine groep die het antwoord wel wist, een grote groep gezondheid 

heeft gestudeerd (35%). Deze groep wordt gevolgd door mensen die zorg en welzijn hebben 

gestudeerd (30%). De meerderheid van de mensen die weet dat vrouwen gemiddeld vaker overlijden 

aan een hartinfarct dan mannen, komt uit de sector gezondheidszorg en welzijn en zij weten 

waarschijnlijk van deze verschillen door hun opleiding. Het is essentieel dat meer mensen uit andere 

sectoren ook weten over de sterftegevallen bij een hartinfarct bij zowel mannen als vrouwen.  
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7. Denkt u dat de gemiddelde leeftijd van een hartinfarct hoger is bij mannen of bij vrouwen?  

De meeste mensen kozen bij deze vraag voor ‘Hoger bij vrouwen’ (59,80%). Het is fijn dat de 

meerderheid hiermee deze vraag goed heeft beantwoord. 75% van de patiënten met een hart- en 

vaatziekte en 69,40% van de mensen met iemand met een hart- en vaatziekte in diens omgeving wist 

hiervan. Toch koos 30,40% van alle deelnemers nog voor ‘De gemiddelde leeftijd is bij mannen en 

vrouwen gelijk’, wat niet het goede antwoord is. 37,88% van de vrouwen en 19,44% van de mannen 

koos hiervoor. Verder koos ook nog 11,80% van de mensen voor ‘Hoger bij mannen’. Ook dit is niet 

wat het goede antwoord had moeten zijn. De verhouding tussen mannen en vrouwen die hiervoor 

kozen ligt wat dichter bij elkaar. Toch zijn het net wat meer mannen dan vrouwen die dit antwoord 

gaven.  
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8. Welk van deze risicofactoren horen bij een hartinfarct, denkt u? 
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Welk van deze risicofactoren horen bij een hartinfarct, denkt 
u?

Veel van de mensen wisten een paar belangrijke risicofactoren te noemen: familie met hart- en 

vaatziekten (83,30%), overgewicht (90,20%), alcoholgebruik (74,50%), roken (78,40%), hoge 

bloeddruk (91,20%) en een hoog cholesterol (89,40%). Toch blijken niet alle risicofactoren even 

voor de hand liggend voor de deelnemers. Zo zijn er helaas risicofactoren die niet vaak zijn 

gekozen, zoals: blootstelling aan fijnstof (13,70%), slaapapneu (2,90%), suikerziekte (40,20%), 

zwangerschapsvergiftiging of -complicaties (24,20%), een Surinaamse of Hindoestaanse afkomst 

(6,80%) en een Turkse of Marokkaanse afkomst (5,90%).  
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Blootstelling aan fijnstof is een risicofactor voor een hartinfarct omdat de inademing ervan 
gezondheidsproblemen met zich meebrengt. Verder kunnen de stofdeeltjes diep in de longen een 
ontstekingsreactie vormen. Helaas blijkt slechts 13,70% van de ondervraagden te weten dat dit een 
risicofactor is voor een hartinfarct. De verhouding tussen mannen en vrouwen is hierbij vrijwel gelijk. 
De meerderheid van de mensen die aangaven dat dit een risicofactor is, zijn mensen die gezondheid 
hebben gestudeerd (35,29%). Zij worden gevolgd door leerlingen in het voortgezet onderwijs 
(29,41%) en mensen die zorg en welzijn hebben gestudeerd (17,65%). Het is ook belangrijk dat 
mensen buiten het middelbaar onderwijs en gezondheidszorg en welzijn weten van deze risicofactor. 
De anderen vormen namelijk een minderheid van in totaal 17,65%.  

Slaapapneu brengt veel klachten met zich mee zoals vermoeidheid en rusteloosheid. Het gaat 
daarnaast gepaard met overgewicht, diabetes en een hoge bloeddruk. Hierdoor is ook slaapapneu 
een risicofactor voor een hartinfarct. Helaas blijkt slechts 2,90%  van de ondervraagden te weten dat 
dit een risicofactor is voor een hartinfarct. De verhouding tussen vrouwen en mannen die dit wisten 
is ongeveer 2:1. De meerderheid van de mensen die aangaven dat dit een risicofactor is, zijn mensen 
die gezondheid hebben gestudeerd (50,0%). Zij worden gevolgd door mensen die zorg en welzijn 
hebben gestudeerd (25%). 12,5% van de ondervraagden die dit wisten was tevens een leerling in het 
voortgezet onderwijs. Het is ook belangrijk dat mensen buiten gezondheidszorg en welzijn weten van 
deze risicofactor. De anderen vormen namelijk een minderheid van in totaal 25,0%.  
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Suikerziekte gaat door een verstoorde glucosestofwisseling gepaard met lichamelijke klachten als 
een hartinfarct. Bij diabetes type 2 is er vaak sprake van een verstoorde stofwisseling, overgewicht 
en chronische ontstekingen. Suikerziekte is hiermee een risicofactor voor een hartinfarct. Niet eens 
de helft van de deelnemers aan het onderzoek (40,20%) wist hiervan. Iets minder dan de helft van de 
vrouwen en ruim een kwart van de mannen die meededen kozen voor dit antwoord. De meerderheid 
van de mensen die aangaven dat dit een risicofactor is, zijn mensen die gezondheid hebben 
gestudeerd (29,41%). Zij worden gevolgd door leerlingen in het voortgezet onderwijs (23,53%) en 
mensen die zorg en welzijn hebben gestudeerd (20,59%). Het is ook belangrijk dat mensen buiten het 
middelbaar onderwijs en de gezondheidszorg en welzijn weten van deze risicofactor. De anderen 
vormen namelijk een minderheid van in totaal 26,57%.   

 

 

 

Tijdens de zwangerschap kunnen er veel problemen optreden die leiden tot een hoger risico op een 

hartinfarct. Denk hierbij aan zwangerschapsdiabetes of hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap. 

Ook een zwangerschapsvergiftiging kan de kans op een hartinfarct doen vergroten. 

Zwangerschapsvergiftiging of andere zwangerschapscomplicaties vergroten dus de kans op een 

hartinfarct. Dit wist 24,20% van de deelnemers. Eén derde van de vrouwen en één negende van de 

mannen zijn hiervan op de hoogte. De meerderheid van de mensen die aangaven dat dit een 

risicofactor is, zijn mensen die gezondheid hebben gestudeerd (32,14%). Zij worden gevolgd door 

leerlingen in het voortgezet onderwijs en mensen die zorg en welzijn hebben gestudeerd (allebei 

21,43%). Het is ook belangrijk dat mensen buiten het middelbaar onderwijs en de gezondheidszorg 

en welzijn weten van deze risicofactor. De anderen vormen namelijk een minderheid van in totaal 

25,0%.   
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Mensen met een Surinaamse of Hindoestaanse afkomst hebben een grotere kans op het ontwikkelen 

van zwangerschapsdiabetes. Hun achtergrond is hiermee indirect ook een risicofactor voor een 

hartinfarct. Slechts 6,80% van de deelnemers had dit goed. Minder dan één achtste van zowel de 

mannen als vrouwen hadden dit antwoord correct. Wel zijn het net wat meer vrouwen dan mannen 

dit goed hadden. De overgrote meerderheid van de mensen die aangaven dat dit een risicofactor is, 

zijn mensen die gezondheid hebben gestudeerd (70,0%). Zij worden gevolgd mensen die zorg en 

welzijn hebben gestudeerd (20,0%). Het is ook belangrijk dat mensen buiten de gezondheidszorg en 

welzijn weten van deze risicofactor. De anderen vormen namelijk een minderheid van in totaal 

10,0%.   

 

 

 

Ook mensen met een Turkse of Marokkaanse afkomst hebben een grotere kans op het ontwikkelen 

van zwangerschapsdiabetes. Hun achtergrond is hiermee indirect ook een risicofactor voor een 

hartinfarct. Slechts 5,90% van de deelnemers had dit goed. Ruim 6 op de 100 vrouwen en bijna 6 op 

de 100 mannen weten dit maar. De overgrote meerderheid van de mensen die aangaven dat dit een 

risicofactor is, zijn mensen die gezondheid hebben gestudeerd (83,33%). Zij worden gevolgd mensen 

die zorg en welzijn hebben gestudeerd (16,67%). Het is ook belangrijk dat mensen buiten de 

gezondheidszorg en welzijn weten van deze risicofactor. Er is namelijk helaas helemaal niemand uit 

een andere sector die ook wist.    
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9. Welke van deze symptomen, horen bij een hartinfarct, denkt u? 

Veel van de mensen wisten een belangrijke en typisch symptoom te noemen: pijn op de borst 

(95,10%). Helaas blijken verder niet alle symptomen, zowel typisch als atypisch, even voor de hand 

liggend voor de deelnemers. Zo zijn er helaas symptomen die niet vaak zijn gekozen, zoals: pijn in de 

kaken, nek, rug of maag (36,30%), pijn tussen de schouderbladen en in (boven)armen (59,80%), 

zweten (53,90), misselijkheid (47,10%) en duizeligheid of zelfs flauwvallen (45,10%).  
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Welke van deze symptomen horen bij een hartinfarct, denkt u?
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Pijn in de (boven)armen en vooral tussen de schouderbladen is een belangrijke atypisch symptoom 

van een hartinfarct dat dus vooral bij vrouwen voorkomt. 59,80% van de deelnemers had dit goed. 

Gelukkig weet ruim twee derde van de vrouwen hiervan en bijna de helft van de mannen. Er zijn dus 

ook veel mensen die het niet weten. Ook voor mannen is het belangrijk om deze symptomen te 

herkennen bij een ander. De meerderheid van de mensen die aangaven dat dit een risicofactor is, zijn 

mensen die gezondheid hebben gestudeerd (37,74%). Zij worden gevolgd door leerlingen in het 

voortgezet onderwijs en mensen die zorg en welzijn hebben gestudeerd (allebei 18,87%). Het is ook 

belangrijk dat mensen buiten het middelbaar onderwijs en de gezondheidszorg en welzijn weten van 

deze risicofactor. De anderen vormen namelijk een minderheid van in totaal 24,52%.   

 

 

 

Pijn in de kaken, nek, rug of maag is een belangrijke atypisch symptoom van een hartinfarct dat dus 

vooral bij vrouwen voorkomt. 59,80% van de deelnemers had dit goed. Gelukkig weet ruim twee 

derde van de vrouwen hiervan en bijna de helft van de mannen. Er zijn dus ook veel mensen die het 

niet weten. Ook voor mannen is het belangrijk om deze symptomen te herkennen bij een ander. De 

meerderheid van de mensen die aangaven dat dit een risicofactor is, zijn mensen die gezondheid 

hebben gestudeerd (37,74%). Zij worden gevolgd door leerlingen in het voortgezet onderwijs en 

mensen die zorg en welzijn hebben gestudeerd (allebei 18,87%). Het is ook belangrijk dat mensen 

buiten het middelbaar onderwijs en de gezondheidszorg en welzijn weten van deze risicofactor. De 

anderen vormen namelijk een minderheid van in totaal 24,52%.   
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Zweten is een belangrijke typische klacht van een hartinfarct dat bij zowel mannen als vrouwen 

voorkomt. 53,90% van de deelnemers had dit goed. Bijna twee derde van de vrouwen weet dit, maar 

nog geen 40% van de mannen weet ervan. Dit is zorgwekkend, zeker omdat het een symptoom is dat 

bij zowel mannen als vrouwen vaak voorkomt. Er zijn dus ook veel mensen die dat niet weten. De 

meerderheid van de mensen die aangaven dat dit een risicofactor is, zijn mensen die gezondheid 

hebben gestudeerd (29,62%). Zij worden gevolgd door mensen die zorg en welzijn hebben 

gestudeerd (27,27%). Het is ook belangrijk dat mensen buiten de gezondheidszorg en welzijn weten 

van deze risicofactor. De anderen vormen namelijk een minderheid van in totaal 43,11%, waarvan 

11,91% al bestaat uit middelbare scholieren.   

 

 

 

Misselijkheid is een belangrijke typische klacht van een hartinfarct dat bij zowel mannen als vrouwen 

voorkomt. 47,10% van de deelnemers had dit goed. Gelukkig weet ruim 7 op de 10 vrouwen dit, 

maar nog geen derde van de mannen weet ervan. Dit is zorgwekkend, zeker omdat het een 

symptoom is dat bij zowel mannen als vrouwen vaak voorkomt. Er zijn dus ook veel mensen die dat 

niet weten. De meerderheid van de mensen die aangaven dat dit een risicofactor is, zijn mensen die 

gezondheid hebben gestudeerd (33,33%). Zij worden gevolgd door mensen die zorg en welzijn 

hebben gestudeerd (21,44%). Het is ook belangrijk dat mensen buiten de gezondheidszorg en welzijn 

weten van deze risicofactor. De anderen vormen namelijk een minderheid van in totaal 45,23%, 

waarvan 16,67% al bestaat uit middelbare scholieren.   
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Duizeligheid of zelfs flauwvallen is een belangrijke typische klacht van een hartinfarct dat dus vooral 

bij vrouwen voorkomt. 45,10% van de deelnemers had dit goed. Gelukkig weet de meerderheid 

vrouwen dit: 56,06%. Toch betekent dit dat bijna de helft van de vrouwen dit niet weet. Ook weet 

ruim een kwart van de mannen maar hiervan. Het is belangrijk dat zij ook deze symptomen bij een 

ander of misschien ook gewoon zichzelf kunnen herkennen. De meerderheid van de mensen die 

aangaven dat dit een risicofactor is, zijn mensen die gezondheid hebben gestudeerd (29,27%). Zij 

worden gevolgd door mensen die zorg en welzijn hebben gestudeerd (21,95%). Het is ook belangrijk 

dat mensen buiten de gezondheidszorg en welzijn weten van deze risicofactor. De anderen vormen 

namelijk een minderheid van in totaal 48,78%.   
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10. Denkt u dat vrouwen meer risico lopen om te overlijden aan een vorm van kanker of een 

hartinfarct?  

Bij deze vraag wordt het duidelijk dat de meerderheid denkt dat vrouwen eerder overlijden aan 

kanker dan aan een hartinfarct. De ondervraagden gaven aan dat zij vermoeden dat borstkanker bij 

vrouwen de boosdoener is. Dit is opvallend, want bij zowel mannen als vrouwen is niet kanker, maar 

zijn hart- en vaatziekten de grootste doodsoorzaak (bron: 38, 39, 40). De mensen die meededen 

gaven aan dat ze veel horen over borstkanker bij vrouwen in het nieuws of van anderen. Hierdoor 

bestaat al snel het idee dat dit voor vrouwen ook de grootste doodsoorzaak is. Van degenen die wel 

wisten dat vrouwen eerder zouden overlijden aan een hartinfarct (slechts 16,70%), waren het net 

wat meer vrouwen dan mannen. Het verschil hiertussen is minimaal. 52,7% van de patiënten met 

een hart- en vaatziekte en 43,86% van de mensen met iemand met een hart- en vaatziekte in diens 

omgeving wist hiervan. De meerderheid van de mensen die dit wisten, zijn mensen die gezondheid 

hebben gestudeerd (50,0%). Zij worden gevolgd door mensen die zorg en welzijn hebben gestudeerd 

(40,0%) en mensen die techniek hebben gestudeerd (10,0%). Het is ook belangrijk dat mensen buiten 

de gezondheidszorg en welzijn weten van deze risicofactor. Er is namelijk niemand uit een andere 

sector die dit wist.    
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11. Denkt u dat mannen meer risico lopen om te overlijden aan een vorm van kanker of een 

hartinfarct? 

Heel opvallend is dat mensen bij mannen wel het juiste vermoeden hebben dat een hartinfarct een 

meer voorkomende doodsoorzaak is dan een vorm van kanker. Dit heeft ermee te maken dat er bij 

vrouwen en kanker meestal gelijk aan borstkanker wordt gedacht, waar mannen niet mee te maken 

krijgen. Slechts 9,50% van de deelnemers dacht met hun antwoord dat kanker een meer 

voorkomende doodsoorzaak is dan een hartinfarct bij mannen. Hierbij is de verhouding tussen de 

mannen en vrouwen die dit dachten vrijwel gelijk. Het zijn vooral mensen die cultuur hebben 

gestudeerd (37,5%) gevolgd door mensen die economie en bestuur en die aarde en milieu (allebei 

25,0%) hebben gestudeerd die hier zo over denken.   
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Conclusie 

Vooronderzoek 

In ons vooronderzoek is naar voren gekomen wat de gender- en sekseverschillen zijn bij een 

hartinfarct. Sekse is het biologische geslacht en gender is het sociaal geslacht. Bij een hartinfarct zijn 

er verschillen tussen mannen en vrouwen. Het verschil daartussen zit voornamelijk in de symptomen 

en risicofactoren. Vrouwen hebben een wat hogere kans om een hartinfarct te krijgen, omdat ze ook 

meer risicofactoren hebben. Risicofactoren zoals zwangerschapshypertensie en andere 

zwangerschapscomplicaties komen namelijk uiteraard alleen voor bij vrouwen. Ook blijken meer 

vrouwen dan mannen te maken te hebben met migraine. Mannen hebben dus gewoonweg minder 

risicofactoren op het krijgen van een hartinfarct.  

Daarnaast is uit het vooronderzoek naar voren gekomen dat vrouwen die roken of diabetes hebben, 

een grotere kans hebben om een hartinfarct te krijgen dan mannen die roken of diabetes hebben. 

Vrouwen hebben dus meer risicofactoren, én de risicofactoren die ze dan hebben wegen ook nog 

zwaarder mee. Ook de overgang en de menopauze zijn extra risicofactoren die vrouwen hebben op 

het krijgen van een hartinfarct.  

Bij de symptomen zitten ook verschillen tussen mannen en vrouwen. Het belangrijkste verschil is dat 

mannen vaak duidelijkere klachten zoals pijn op de borst hebben. Vrouwen daarentegen, hebben 

vaak vagere klachten (atypische klachten) en soms ook een combinatie van meerdere klachten. Denk 

daarbij aan klachten zoals: pijn in de kaken, nek, rug of maag, angstig voelen en extreme 

vermoeidheid. Het is door die vagere klachten moeilijker om een vrouw te diagnosticeren met een 

hartinfarct. Vaak worden vrouwen ook verkeerd gediagnostiseerd voor bijvoorbeeld maagproblemen 

of psychische klachten, in plaats van een hartinfarct.  

Patiënt enquête 

De conclusie uit de patiënt enquête is dat er zeker verschil zit in ervaring tussen mannelijke en 

vrouwelijke patiënten met een hartinfarct. De verschillen zitten voornamelijk in de symptomen, 

risicofactoren en het dagelijks leven na een hartinfarct. Vrouwen gaven aan vagere klachten te 

hebben zoals pijn in de kaken of tussen de schouderbladen. Mannen gaven aan dat ze meer 

duidelijke klachten hebben zoals pijn op de borst. Daarnaast voelen vrouwen zich ook vaker niet 

serieus genomen door hun (huis)arts, en worden vrouwen over het algemeen minder vaak 

doorgestuurd naar een cardioloog dan mannen dat worden. Vrouwen met een hartinfarct krijgen dus 

vaker te maken met genderdiscriminatie wanneer het gaat om hun diagnose. 

Field research 

Naast de patiënt enquête zijn er ook resultaten uit de algemene enquête gekomen. Deze enquête 

was van belang om een antwoord te krijgen op onze onderzoeksvraag: Hoe bewust is het algemene 

Nederlandse publiek zich van gender- en sekseverschillen bij een hartinfarct?  

Uit het onderzoek is geconcludeerd dat over het algemeen vrouwen meer bewust zijn van de gender- 

en sekseverschillen bij een hartinfarct dan mannen. Toch zijn er ook factoren die horen bij een 

hartinfarct waar mannen net weer wat meer over leken te weten. Daarnaast zijn vooral mensen die 

in de gezondheidszorg en welzijn werken zich beter bewust van die verschillen. In het onderzoek viel 

vooral op dat over het algemeen mensen zeker wisten dat er verschillen zijn tussen mannen en 

vrouwen bij een hartinfarct. Toch wist ook 30,40% niet dat er verschil zat tussen mannen en vrouwen 

bij een hartinfarct. Daarnaast wist vaak maar een klein deel van de mensen wat die verschillen dan 

echt waren. Verder wist slechts een paar procent van de mensen maar dat blootstelling fijnstof, 
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migraine, een Surinaamse of Hindoestaanse afkomst, een Turkse of Marokkaanse afkomst, 

zwangerschapsvergiftiging of -complicaties, suikerziekte en slaapapneu ook risicofactoren zijn van 

een hartinfarct. De reden van de risicofactoren is vaak op sekse (het biologische geslacht) gebaseerd. 

Sommige van deze risicofactoren, zoals zwangerschapsvergiftiging, komen vaak voor bij vrouwen. 

Mensen zijn zich dus vaak niet bewust dat de zwangerschap ook een risico is om een hartinfarct te 

krijgen. Ook weten mensen vaak wel de ‘normale’ risicofactoren van een hartinfarct, maar zijn ze zich 

niet bewust dat er ook risicofactoren zijn die specifiek zijn voor vrouwen. Bijna niemand, slechts 

4,18% van de deelnemers, wist uit te leggen dat vrouwen vaak anders worden gediagnosticeerd dan 

mannen. Vrouwen krijgen bij de diagnose vaak te maken met genderdiscriminatie. De diagnose van 

een hartinfarct is dus een cruciaal genderverschil (gender is het sociale geslacht) dat bij maar weinig 

mensen bekend is. 

Ook denkt men dat een vrouw vaker aan een vorm van kanker zal overlijden, terwijl een man eerder 

aan een hartinfarct zal overlijden. Dit komt door het idee dat vrouwen vaak borstkanker krijgen en 

dat mannen hierdoor minder vaak met kanker te maken krijgen dan vrouwen. Omdat vrouwen vaak 

wél op borstkanker worden ondergezocht maar niet op de meeste hart- en vaatziekten, ontstaat het 

idee dat vrouwen risico op een hartinfarct lopen veel minder dan het risico op een vorm van kanker. 

Veel van de mensen wisten wel dat er verschil zit in symptomen bij een hartinfarct. Toch wisten lang 

niet iedereen dat klachten zoals pijn in de kaken, nek, rug of maag, misselijkheid en duizeligheid ook 

symptomen zijn van een hartinfarct. De ‘normale’ klacht, de pijn op de borst, wist bijna iedereen te 

benoemen. Het valt dus wel op dat mensen een aantal van de duidelijke klachten (en symptomen) 

wel weten, maar de vagere klachten die vooral bij vrouwen voorkomen niet weten. Hierdoor wordt 

het duidelijker waarom vrouwen vaker overlijden aan een hartinfarct: hun risicofactoren leiden tot 

(een combinatie van) atypische symptomen waardoor hun ziektebeeld niet even vaak als hartinfarct 

wordt herkend. Daarnaast wisten niet veel mensen dat de sterfgevallen relatief hoger ligt bij 

vrouwen dan bij mannen. Van de mensen die dit wel wisten, werkt de meerderheid in de 

gezondheidszorg en welzijn.  

Uit het onderzoek is dus voornamelijk gebleken dat vrouwen die in de gezondheidszorg werken vaker 

de gender- en sekseverschillen kunnen noemen. Over het algemeen weten veel mensen wel dat er 

verschillen zijn tussen mannen en vrouwen bij een hartinfarct. Echter zijn er niet zo veel mensen die 

echt op kunnen noemen wat die verschillen dan zijn. Ook weten bijna alle mensen wat de algemene 

symptomen en risicofactoren zijn voor een hartinfarct, maar ook hierbij weten niet zo veel mensen 

wat de symptomen en risicofactoren kunnen zijn bij vrouwen. De meerderheid van het algemene 

Nederlandse publiek, maar nog lang niet iedereen, is zich dus wel bewust van het bestaan van de 

sekseverschillen bij een hartinfarct. Meestal zijn zij echter niet in staat om de verschillen tussen 

mannen en vrouwen echt te kunnen noemen. Vooral het feit dat vrouwen anders worden 

gediagnosticeerd en niet altijd serieus worden genomen door een arts, is een genderverschil waar de 

Nederlandse samenleving nauwelijks van op de hoogte is.  
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Discussie  

Dit onderzoek hebben we in kaart gebracht met twee enquêtes: een patiënt enquête voor het 

vooronderzoek (een aanvulling op reeds bestaande literatuur) om zo een overzicht te hebben van de 

ervaringen van zo’n 100 patiënten én een algemene enquête voor het analyseren van de bewustheid 

van het Nederlandse publiek over ons onderwerp. Deze laatste enquête is de basis van ons field 

research en deze is verspreid onder ruim 200 mensen in een steekproef die voor de huidige 

Nederlandse bevolking representatief is. Op basis hiervan kan worden gegarandeerd dat een 

herhaling van een dergelijke proef vergelijkbare resultaten zal opleveren. Hiermee zijn de resultaten 

van ons onderzoek valide. 

Sekseverschillen bij een hartinfarct, zoals bepaalde risicofactoren, blijken bij de meerderheid van de 

ondervraagden bekend. Het zijn vooral genderverschillen, zoals verschil in diagnose en de manier 

waarop een man of vrouw wordt behandeld door diens arts waar men niet veel over weet.  

Ons onderzoek is volgens plan gelukt. De enige ‘moeilijkheid’ in het begin was het opzoeken van 

betrouwbare informatie over gender- en sekseverschillen bij een hartinfarct voor het vooronderzoek. 

Nadat we echter contact hadden opgenomen met artsen en andere belangstellenden die bekend zijn 

met dit onderwerp, hebben we veel inspiratie en informatiebronnen mogen ontvangen. Hierdoor 

bleek het vooronderzoek uiteindelijk toch een groot succes. Er is geen alternatieve manier om dit 

nog makkelijker te laten verlopen.  

Het samenwerken met elkaar verliep vlekkeloos en er werd voldoende gecommuniceerd wanneer 

dat nodig was. Het bereiken van elkaar ging redelijk vlot en makkelijk wat het uitvoeren van de 

opdracht prettig liet verlopen. Ook konden we altijd met onze vragen terecht bij onze begeleider. 

Wat de samenwerking en communicatie betreft zijn er geen verbeterpunten.  

De takenverdeling was van te voren overlegd en vastgelegd na elkaars goedkeuring hiervoor. Tijdens 

het verdelen van de taken is er gekeken naar elkaars voorkeur én beschikbare tijd voor de uitvoering 

ervan, wat goed is gelukt. Nadat ieder diens deel had voltooid, hadden we ook kritisch naar het werk 

van de ander gekeken en eventuele fouten verbeterd of toevoegingen erbij gezet. Ook dit had niet 

beter gekund. Hierover zijn er dus ook geen verdere verbeterpunten te noemen. 

Voor een vergelijkbaar onderzoek in de toekomst zijn er geen eventuele toevoegingen te noemen. 

De onderzoeksvraag, deelvragen, resultaten en andere benodigde onderdelen zijn zo uitgebreid 

mogelijk uitgewerkt. 

Wij danken u voor uw interesse in ons onderzoek.  

~ Roos Meesters en Akshi Sokkalingam 

Oudenbosch, 25 februari 2023 

  



  HARTSTIKKE BEWUST 

 

Roos Meesters & Akshi Sokkalingam 
50 

Aanbevelingen  

Naar aanleiding van het onderzoek hebben we een aantal aanbevelingen. Uit het onderzoek is 

geconcludeerd dat over het algemeen mensen wel weten dat er sekseverschillen zijn, maar niet 

weten wat die verschillen zijn. Als mensen beter weten wat de symptomen bij vrouwen zijn, kunnen 

ze sneller aan de bel trekken, waardoor er een snelle (en juiste!) diagnose en behandeling zal zijn. 

Het is dus belangrijk om bewustwording te creëren onder mensen over de gender- en 

sekseverschillen bij een hartinfarct.  

- De eerste aanbeveling is een campagne die bijvoorbeeld op internet, tv of de radio wordt 

verspreid. Door deze campagne worden mensen zich bewuster van eventuele andere 

symptomen en risicofactoren. De meeste mensen weten bijvoorbeeld een aantal belangrijke 

risicofactoren en symptomen te noemen. Vooral atypische klachten zijn niet altijd bekend 

onder de Nederlandse samenleving. Ook is er niet veel over de frequentie en mortaliteit van 

een hartinfarct bekend. Met een campagne kan hier extra aandacht op worden gevestigd.  

- De tweede aanbeveling is dat er ook op internet meer informatie moet over de symptomen 

en risicofactoren die zich eventueel kunnen voordoen bij vrouwen. Op internet zijn op dit 

moment vaak alleen de algemene symptomen en risicofactoren te vinden. Dit was voor ons 

ook duidelijk merkbaar tijdens het vinden van literatuur voor ons vooronderzoek. Als er 

betere informatie staat op het internet, zullen mensen zich ook sneller bewust worden van 

het feit dat er ook andere symptomen voor een hartinfarct bestaan dan bijvoorbeeld de 

bekende pijn op de borst. 

- De laatste aanbeveling is dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar vrouwelijke 

patiënten met een hartinfarct. Op dit moment zijn er bijna alleen maar kleine onderzoeken 

uitgevoerd. Vaak is medische literatuur over het hart, vooral oudere bronnen, gebaseerd op 

het mannenhart. Vroeger ging men er namelijk van uit dat het vrouwenhart een soort klein 

mannenhart is. Als er grotere onderzoeken worden gedaan naar de gender- en 

sekseverschillen bij een hartinfarct, zullen artsen zich ook beter bewust worden van de 

vagere symptomen die vrouwen kunnen hebben. Zo zullen vrouwen minder vaak verkeerd 

gediagnostiseerd worden en zullen vrouwen zich vaker serieus genomen voelen door hun 

behandelend arts. Ook worden vrouwen op deze manier sneller behandeld en kan de schade 

aan hun hart worden beperkt.  
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Woord van dank 

Aan dit profielwerkstuk hebben verschillende mensen meegewerkt. We zijn alle mensen die hebben 

meegewerkt zeer dankbaar. Graag willen wij nog even de volgende mensen expliciet bedanken: 

- Ten eerste willen wij alle mensen bedanken die onze patiëntenquête hebben ingevuld. Al 

deze mensen, zo’n 100 patiënten, hebben hier de tijd voor genomen en waren akkoord om 

bepaalde gegevens en ervaringen te delen. Dankzij hen hebben wij een goed overzicht 

gekregen van de ervaringen van een hartinfarct bij zowel mannen als vrouwen.  

- Ook willen we alle mensen bedanken die onze algemene enquête hebben ingevuld. Zo’n 

200 mensen, zowel mannen als vrouwen uit verschillende leeftijdscategorieën, opleidingen 

en beroepssectoren hebben deze enquête hebben ingevuld. Daarmee hebben ze ons heel 

erg geholpen om een beeld te krijgen van de bewustheid van de maatschappij over de 

gender- en sekseverschillen bij een hartinfarct.  

- Daarnaast willen we onze begeleider, Dhr. Wiegeraad enorm bedanken. Hij heeft ons 

begeleid tijdens ons onderzoek en heeft een onmisbare rol gespeeld bij de uitvoering 

ervan. Ook Dhr. Schoffelen willen we graag even bedanken, omdat hij namens onze school 

ons heeft geïnformeerd over de werking van een profielwerkstuk. 

- Verder willen we Dr. J.E. Roeters van Lennep en arts-onderzoeker Julianne van 

Oortmerssen enorm bedanken. Zij doen allebei veel onderzoek naar gender- en 

sekseverschillen bij hart- en vaat ziekten. We hebben met hen allebei meerdere malen 

contact opgenomen en ontvingen daarbij hulp voor het vinden van betrouwbare 

informatie en zij gaven ons zo nodig feedback. Dankzij hen hebben we het onderwerp van 

ons onderzoek duidelijk kunnen uitwerken.  

- Ook willen we Stichting VrouwenHart bedanken. VrouwenHart is een stichting die zich 

vooral focust op de verschillen tussen mannen en vrouwen bij hartziekten. Stichting 

VrouwenHart heeft vooral als doel om mensen zoals zorgprofessionals, onderzoekers en 

vrouwelijke hartpatiënten verbinden. Binnen VrouwenHart hebben wij voornamelijk 

contact gehad met redactrice Annemiek Hutten. We willen VrouwenHart bedanken voor 

hun medewerking aan onder andere het contact opnemen met patiënten voor de patiënt 

enquête.  

- Tot slot willen we Annemiek Hutten heel erg bedanken. Mevrouw Hutten heeft ons enorm 

veel en goed geholpen bij ons profielwerkstuk. Ze heeft ons onder andere geholpen met 

het werven van patiënten voor de enquête en het formeel schrijven van dit 

profielwerkstuk. We konden op elk moment met allerlei vragen bij mevrouw Hutten 

terecht en ze kwam altijd met goede tips om ons profielwerkstuk nog beter te maken. We 

zijn mevrouw Hutten enorm dankbaar voor haar tijd en medewerking.  
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