
Gezondheid

Vrouwen kunnen 
andere symptomen 
vertonen bij een 
hart  infarct of 
beroerte dan mannen. 
Maar omdat in de 
medi  sche wereld het 
mannenlichaam nog 
steeds de norm is, 
worden die symp
tomen onvoldoende 
herkend. Dat kost 
vrouwenlevens. 
Hoog tijd voor meer 
bewustwording. 

Anita Otterspeer kreeg twee jaar geleden 
op 44-jarige leeftijd een zwaar hartin-
farct. Een klassiek symptoom zoals druk 
op de borst had ze echter niet. Anita: 
“Ongeveer drie maanden voor het infarct 
merkte ik dat mijn energie geleidelijk 
begon af te nemen. Bij het schoonmaken 
zijn mijn partner ‘joh, wat loop je te 
hijgen’, maar zelf had ik dat nauwelijks 
door. Op een gegeven moment kwam er 
een stekend pijntje in mijn linkerboven-
arm bij en begon er iets in mijn oksel te 
zeuren. Hartaandoeningen zijn een fami-
liekwaal; zowel mijn vader als zijn broer is 
niet ouder geworden dan 52, mijn oma 
overleed voor haar zestigste aan een 
hartstilstand en een nichtje kreeg al op 
haar 25ste een infarct. Daarom leefde ik zo 
gezond mogelijk, al rookte ik wel. Bij de 
huisarts heb ik toch maar een hartfilmpje 

‘ ‘ Je ziet er hartstikke gezond uit,’ 
zei de huisarts. een paar dagen 
later was ik biJna dood’

      Dit 
artikel

kan je 
leven

redden 
laten maken, maar daar was niets bijzon-
ders op te zien. ‘Tja, je wordt wat ouder 
en je rookt, maar verder zie je er hartstik-
ke gezond uit,’ kreeg ik te horen. Dat was 
op een donderdag. In het weekend heb ik 
nog met mijn dochter in een storm 
gefietst en op maandag was ik bijna dood. 
’s Avonds na het eten kreeg ik het gevoel 
alsof mijn keel werd dichtgeknepen en 
tijdens het afdrogen werd ik niet lekker. 
Ik besloot even te gaan liggen. Toen de 
pijn in mijn arm erger werd en het zweet 

me uitbrak heb ik gezegd: ‘Bel 112, dit is 
niet goed.’ Het bleek een zwaar infarct 
boven in de rechterkransslagader te zijn. 
In het ziekenhuis ben ik gedotterd en is er 
een stent geplaatst. Het gaat nu weer goed 
met me; ik werk, ik sport en met roken 
ben ik uiteraard gestopt. Dat vrouwen 
andere symptomen kunnen hebben wist 
ik niet en mijn huisarts kennelijk ook 
niet. Achteraf had ik - zeker met mijn 
familiegeschiedenis - meteen naar de car-
dioloog doorgestuurd moeten worden.”
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‘ Bepaalde 
medische 
tests  
kunnen 
juist bij 
vrouwen 
een vals 
beeld 
opleveren’

zwangerschap en 
hart- en vaatziekten
Complicaties tijdens de zwanger-
schap - zoals zwangerschapsdia-
betes, zwangerschapsvergifti-
ging, zwangerschapshypertensie 
of het Hellp-syndroom - blijken 
een belangrijke indicatie te zijn 
voor een hart- of vaatziekte op 
latere leeftijd, blijkt uit onderzoek. 
Om dat te voorkomen is het ver-
standig om na zo’n gecompliceer-
de zwangerschap de bloeddruk en 
het cholesterolgehalte regelmatig 
te laten controleren en een zo 
gezond mogelijke levensstijl aan 
te houden. Vrouwen met diabetes 
type 2 hebben sowieso een hoger 
risico op een hart- of vaatziekte 
dan mannen. 

vrouw en roken
Rokende vrouwen hebben 25 
 procent meer kans op een hart-
ziekte dan rokende mannen. Een 
rokende vrouw krijgt gemiddeld 
veertien jaar eerder een hartin-
farct dan een niet-rokende vrouw. 
Het verschil tussen rokende en 
niet-rokende mannen is zes jaar. 
De impact van roken op vrouwen 
is dus opvallend groot. De oorzaak 
hiervan is nog niet duidelijk. Dat 
de combinatie roken en het 
 slikken van de anticonceptiepil 
risicovol is, is al langer bekend.

vrouwen liJden vaker 
dan mannen aan…
…hart- en vaatziekten, diabetes, 
blaasontsteking, botontkalking, 
trombose, borstkanker, auto-
immuunziekten, zoals schildklier-
aandoeningen en MS, migraine en 
reumatische aandoeningen. 
Boven de 35 jaar lijden meer 
vrouwen dan mannen aan astma. 
Door het ouder worden hebben 
vrouwen meer kans op dementie 
en zijn ze gevoeliger voor depres-
sie, eet- en angststoornissen. 
Daarnaast lijden - uiteraard - 
alleen vrouwen aan aandoeningen 
die samenhangen met de 

vrouw kan deze symptomen eveneens 
 hebben, maar ook totaal andere zoals: 
 extreme  moeheid, kortademigheid, pijn in  
de bovenbuik of in de rug. Uit onderzoek 
blijkt dat het sterftecijfer bij vrouwen die 
worden opgenomen met een hartinfarct 
veel hoger is dan bij mannen. Dat komt 
waarschijnlijk niet 
alleen door die afwijkende symptomen, 
het blijkt ook dat vrouwen gemiddeld 
later in het ziekenhuis terechtkomen. 
Mogelijk trekt de vrouw zelf te laat aan de 
bel of zijn haar symptomen onvoldoende 
onderkend door de huisarts. Dat is 
gevaarlijk, want bij een infarct gaat het 
om een verstopt bloedvat dat zo snel mo-
gelijk weer open moet worden gemaakt, 
zodat het zuurstofrijke bloed weer het 
hart in kan stromen. Time is muscle. Met 
andere woorden: hoe eerder dat bloedvat 
weer open is, hoe groter het deel van de 
hartspier dat je redt. Schade aan het hart 
is onomkeerbaar.”

Vrouwen hebben vaak een 
te hoge bloeddruk
Hart-en vaatziekten zijn meestal het 
gevolg van het dichtslibben - verkalking 
- van de slagaders. Ook hierin bestaat er 
sekseverschil. Bij mannen is er vaak 
sprake van verkalking en vernauwingen 
in een grotere tak van de kransslagaders, 
terwijl bij vrouwen niet altijd een vernau-
wing in een groot bloedvat wordt gevon-
den. Vernauwingen kunnen ook in de 
kleine uitlopers van de slagader zitten en 
bij onderzoek moeilijker zichtbaar zijn. 
Jolien Roos-Hesselink: “Tot aan de over-
gang zijn vrouwen redelijk beschermd 
tegen hart- en vaatziekten door het vrou-
welijke hormoon oestrogeen. Als na de 
menopauze de aanmaak van oestrogeen 
wegvalt maken vrouwen een inhaalslag 
als het gaat om de kans op cardiovascu-
laire aandoeningen zoals een hart -of 
herseninfarct. Hartfalen bijvoorbeeld 
(dan wordt er door het hart onvoldoende 
bloed in het lichaam rondgepompt, red.) 
komt sowieso meer voor bij vrouwen dan 
bij mannen. Vermoedelijk speelt een te 
hoge bloeddruk hierbij een belangrijke 
rol. Veel vrouwen denken dat als je bloed-
druk op jonge leeftijd goed was, dat op 
latere leeftijd ook wel zo zal zijn. Dat is 

niet zo. Na de overgang is die bij meer dan 
de helft van de vrouwen te hoog. Daar is 
gemakkelijk iets aan te doen; door gezon-
de leefregels bijvoorbeeld: meer bewegen, 
gezond eten, minder zoutgebruik en het 
in de gaten houden van het gewicht. 
Of, mocht dat toch nodig zijn, medicijnen 
slikken. 

Geen ‘klassieke’ symptomen
Vrouwen worden gemiddeld ouder dan 
mannen, maar om ook die laatste jaren in 
goede gezondheid door te kunnen 
brengen is het verstandig om de bloed-
druk en cholesterolgehalte regelmatig te 
laten controleren. “Een te hoge bloed-
druk en te hoog cholesterolgehalte, 
overgewicht, te veel zout eten, diabetes 
en roken zijn de belangrijkste risicofacto-
ren voor een infarct,” voegt Jeanine 
Roeters van Lennep daaraan toe. “Maar 
wel vermijdbaar. Een gezonde levensstijl 
is dus een must om zo fit mogelijk oud te 
worden. Men die quicker, but woman get 
sicker is niet voor niets een standaarduit-
drukking in de medische wereld. 
Vrouwen worden dan wel ouder dan 
mannen, maar vrouwen die na de over-
gang nog eenderde van hun leven hebben 
te gaan, doen dat niet zelden in slechte 
gezondheid omdat ze zijn getroffen door 
een hartaanval of beroerte. Om halfzijdig 
verlamd de rest van je leven in een 
rolstoel te moeten doorbrengen is 
natuurlijk verre van prettig. Uiteraard 
zijn er ook een paar niet beïnvloedbare 
factoren die een verhoogd risico op 
cardiovasculaire aandoeningen met zich 
meebrengen. Erfelijkheid bijvoorbeeld. 
En leeftijd; als oudere vrouw loop je nu 
eenmaal meer kans.” 
Ook in het geval van beroertes kan er 
 sprake zijn van afwijkende symptomen. De 
klassieke verschijnselen zijn een plotselinge 
verlamming of zwakte aan één kant van het 
gezicht/lichaam, verstoorde spraak en/of 
zicht, evenwichtsstoornissen, moeite met 
slikken, duizeligheid of plotselinge zware 
hoofdpijn. Vrouwen kunnen, behalve deze 
symptomen, meer dan mannen last hebben 
van desoriëntatie, verwarring en bewust-
zijnsverlies, blijkt uit recent Amerikaans 
 onderzoek. Veel is hierover nog niet 
 bekend. Jeanine Roeters van Lennep: 

Door onderzoek wordt steeds duidelijker 
dat vrouwen bij bepaalde aandoeningen 
andere symptomen kunnen hebben dan 
mannen. Het probleem is echter dat de 
man al van oudsher als de standaard geldt 
bij wetenschappelijk onderzoek, het 
vaststellen van symptomen en voor welke 
behandeling en/of medicatie moet 
worden gekozen. Met als gevolg dat de 
meesten van ons wel weten wat de klas-
sieke symptomen zijn van - bijvoorbeeld 
- een hartinfarct, maar zich niet realise-
ren dat die ‘typisch mannelijk’ zijn. 
Vrouwen kunnen naast die klassieke 
symptomen ook volstrekt andere klach-
ten hebben. Dat is helaas minder bekend. 
Terwijl een op de drie (!) Nederlandse 
vrouwen sterft aan een hart- of vaatziekte.

Signalen te laat herkend
Het is hoog tijd voor meer bewustwor-
ding, en niet alleen op cardiovasculair 
gebied. Dat vinden Jeanine Roeters van 
Lennep, internist vasculaire geneeskunde 
en cardioloog Jolien Roos-Hesselink - 
beiden betrokken bij de werkgroep 
Womeans Health - van het Erasmus 
Medisch Centrum in Rotterdam dus ook. 
Jolien Roos-Hesselink: “De klassieke 
symptomen van een hartinfarct zijn onder 
meer een heftige, drukkende pijn midden op 
de borst, uitstralend naar de armen. Dat 
hoeft niet per se de linkerarm te zijn, zoals 
vaak wordt gedacht. Daarnaast kan er 
 sprake zijn van pijn in de kaken of keel en 
van hevig zweten en misselijkheid. Een 

'vrouwen 
worden 

ouder dan 
mannen, 

maar doen 
dat niet 

zelden in 
slechte 

gezondheid'
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voortplanting(sorganen), zoals 
zwangerschapskwalen en 
 problemen bij de menstruatie of 
de menopauze. 

risicofactor:  
de vrouw zelf
Lastig is ook dat vrouwen vaak 
niet erg duidelijk zijn in de 
spreekkamer en zich kennelijk 
verplicht voelen om zelf met een 
mogelijke verklaring voor hun 
klachten op de proppen te komen. 
Niet doen! Laat de arts gerichte 
vragen stellen en zeg het eerlijk 
als je je zorgen maakt. Komen er 
hart- en vaatziekten in je familie 
voor? Vertel dat dan meteen. Een 
advies van de Hartstichting is om 
een dagboekje bij te houden 
waarin je opschrijft wat je 
 precies voelt, wanneer, of de 
klachten bij inspanning optreden 
en hoe lang het duurt voordat de 
klacht verdwijnt. Een andere 
 factor is dat vrouwen de neiging 
hebben meer aandacht te hebben 
voor de gezondheid van man en 
kinderen dan voor zichzelf. 

wég met geliJke 
 behandeling
Afgelopen december is het 
Handboek vrouwspecifieke 
geneeskunde uitgereikt aan  
prof. dr. Pauline Meurs, hoog-
leraar bestuur van de gezond-
heidszorg aan de Erasmus 
Universiteit. Ruim veertig 
experts beschrijven in het boek 
de geneeskundige  verschillen 
tussen mannen en vrouwen en 
welke gevolgen dat zou moeten 
hebben in de gezondheidszorg. 
“Gelijke behandeling klinkt 
 eerlijk. Maar ongelijke gevallen 
hetzelfde behandelen is soms 
juist oneerlijk,” vindt gynae-
coloog Bart Fauser. De 
Hartstichting investeert veel in 
sekse-specifiek onderzoek. Kijk 
voor meer  informatie over 
 vrouwen en hart-en vaatziekten 
op www.hartstichting.nl.

niet het juiste medicijn krijgen en/of in 
min of meerdere mate worden overgedo-
seerd omdat zij meestal kleiner en lichter 
zijn dan mannen. Ook bepaalde tests blij-
ken bij mannen effectiever te zijn dan bij 
vrouwen; de fiets-inspanningstest 
bijvoorbeeld kan juist bij vrouwen een 
vertekend beeld geven; dan lijkt er iets 
aan de hand te zijn, terwijl dat niet zo is. 
Dat geeft onnodig onrust.” Jeanine 
Roeters van Lennep: “Oorspronkelijk 
werden vrouwen bij onderzoeken naar 
medicijnen uitgesloten met het oog op 
een mogelijke zwangerschap; het zou te 
gevaarlijk zijn voor de vrucht. Later zijn 
vrouwen wel ‘meegenomen’ bij onder-
zoek, maar in Europa is er - anders dan in 
Amerika - nog geen verplicht minimum 
aantal vastgesteld. Van bepaalde bloed-
druk- en cholesterolverlagers is al 
aangetoond dat vrouwen meer last van 
bijwerkingen hebben. Mogelijk zou som-
mige medicatie gewoon niet aan vrouwen 
moeten worden gegeven, maar ook 
hiervoor geldt dat er nog veel meer 
onderzoek nodig is.”

“Het moeilijke is dat er bij onderzoek 
naar hart- en vaatziekten sprake is van 
een  zekere hiërarchie. Veruit het meeste 
 onderzoek wordt gedaan naar het hart en 
minder naar herseninfarcten. En nog veel 
minder naar beenvaatlijden. Juist omdat 
vrouwen meer beroertes hebben is het 
heel belangrijk dat er onderzoek wordt 
gedaan naar die atypische symptomen.”

Medicatie is seksegevoelig
Een ander probleem als het om seksever-
schillen gaat, kan de juiste medicatie zijn 
vertelt Jolien Roos-Hesselink. “Er zijn 
voorzichtige aanwijzingen dat bij cardio-
vasculaire klachten bepaalde medicatie bij 
mannen heel goed werkt, maar bij vrouwen 
niet altijd. Bij hartfalen bijvoorbeeld wordt 
standaard een bètablokker gegeven. Dat is 
bij mannen effectief gebleken, bij vrouwen 
 mogelijk een stuk minder. Onderzoek naar 
medicatie is namelijk overwegend bij 
mannen gedaan; een cardioloog kan die 
onderzoeksresultaten dus niet klakkeloos 
overnemen en op vrouwen toepassen. Het 
zou zo kunnen zijn dat vrouwen hierdoor 

‘Het sterftecijfer 
bij vrouwen die 

worden opgenomen 
met een hartinfarct, 

is veel hoger dan 
bij mannen’
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