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De module in vogelvlucht 
 
Een avondje voetbal… 
Jeroen en zijn vader Kees genieten van een avondje voetbal. Op de bank, met chips 
en bier, moedigen zij hun club aan en aan het eind van de avond is de asbak vol. De 
volgende morgen voelt Kees zich slecht. Vlak na het opstaan krijgt hij pijn op de 
borst en verliest hij zijn bewustzijn. Gelukkig kan de moeder van Jeroen reanimeren 
en nadat de ambulance is gearriveerd wordt via elektrische schokken het hart van 
Kees weer op gang geholpen. In het ziekenhuis blijkt dat Kees een hartinfarct heeft 
gehad. Een dotterbehandeling is niet afdoende en Kees krijgt een bypassoperatie en 
medicatie. Hierna volgt Kees een hartrevalidatieprogramma. 
 
 
Opzet van de module 
Tijdens deze module volgen we Kees, vanaf het moment vlak voor het hartinfarct tot 
na zijn revalidatie. De fases en het revalidatietraject van Kees lopen als een rode 
draad door de module. Door middel van teksten, opdrachten of practica (ECG, 
bloeddruk & reanimatie), wordt dieper ingegaan op de functie van het hart en op het 
hartinfarct. De module bevat bovendien een groepsopdracht waarin de leerlingen 
gezamenlijk een poster maken, met als doel de medeleerlingen meer informatie te 
geven over een beroepsgroep die direct of indirect te maken heeft met het 
hartinfarct. 
 
 
Extra’s in de module 

• Videomateriaal 
• Verdiepende materialen zoals Podcasts en opdrachten (www.nlt-

leefmetjehart.nl) 
• Interessante practica zoals kennis maken met reanimeren en het ECG 

 
 

Meer weten? 
Kijk op www.nlt-leefmetjehart.nl voor alle materialen en informatie over de module.  
 
 
Wist u dat… 
Er ook een VWO-module beschikbaar is? Kijk op www.nlt-hartenvaten.nl! 
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Colofon  
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Introductie 
 
In Nederland zijn hart- en vaatziekten één van de belangrijkste doodsoorzaken. Op 
basis van bevolkingsonderzoek wordt geschat dat 38.000 personen in 2006 getroffen 
zijn door een hartinfarct. Ongeveer één   op de twee patiënten met een eerste 
ziekenhuisopname vanwege een acuut hartinfarct overlijdt binnen vijf jaar aan de 
gevolgen van het hartinfarct zelf (mannen 45% en vrouwen 48%). (Bron: Hart- en 
vaatziekten in Nederland 2007, Den Haag: Hartstichting)  
 
Hoewel een hartinfarct meestal mensen boven de 50 jaar treft, kan de basis al in de 
vroege jeugd worden gelegd. Reden genoeg voor een maatschappelijke organisatie 
als de Hartstichting om zich actief in te blijven zetten voor preventie, behandeling en 
onderzoek naar hart- en vaatziekten. 
 
Als je zelf in je familie/kennissenkring te maken hebt gehad met een hartinfarct, 
kunnen sommige dingen uit deze module wel lastig zijn. Daarom is het handig om je 
docent in te lichten als het te dicht bij komt en wat je dan lastig vindt. De docent kan 
daar dan rekening mee houden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 Figuur 1. Heldendaad (Bron: Hartstichting) 
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Opbouw module 
 
Doel van de module is om je kennis over hart en vaten en over beroepen die 
daarmee te maken hebben te vergroten. Naast de theorie ga je ook vaardigheden 
aanleren die je nodig hebt als iemand in je omgeving een hartinfarct krijgt. Verder 
hoort bij deze module een groepsopdracht. Met een groepje maak je een poster over 
een beroepsgroep die direct of indirect betrokken is bij een hartinfarct. 
 
Waarschijnlijk is niet alle stof die in deze module behandeld wordt nieuw voor je. 
Sommige dingen weet je al omdat ze bij biologie, scheikunde en/of natuurkunde aan 
de orde zijn geweest, maar deze module zal dieper op het onderwerp het hartinfarct 
ingaan. 
 
Onderdelen van de module: 
- Theorie à Het theoriegedeelte wordt afgesloten met een toets; 
- Reanimatiepracticum à Kan worden afgesloten met een certificaat; 
- ECG-practicum; 
- Groepsopdracht à Het maken van een poster en deze presenteren. 
 
De gemaakte opdrachten en practica zullen meetellen in de eindbeoordeling. 
 
Leerdoelen van deze module: 
Je kunt uitleggen: 
• hoe de fysiologie van het hart en de bloedvaten is; 
• hoe de elektrische activatie van het hart verloopt; 
• wat een ECG is en waarvoor het wordt gebruikt; 
• wat de risicofactoren zijn op het krijgen van een hartinfarct; 
• wat de behandelmethoden zijn bij een hartinfarct. 
 
Vaardigheden die je oefent in de module: 
• hoe je kunt herkennen dat iemand een hartstilstand heeft; 
• wat je moet doen als iemand een hartstilstand heeft; 
• het maken van een poster en deze presenteren; 
• samenwerken in een groep; 
• het opzoeken en gebruiken van relevante gegevens. 
 
Ondersteunend materiaal voor deze module via de website van de module: http://nlt-
leefmetjehart.nl: 
• Podcasts ter verdieping van de theorie; 
• videomateriaal van de Hartstichting; 
• videomateriaal voor de opdrachten in deze module. 
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Hoofdstuk 1. Fysiologie van het hart- en vaatstelsel	  
 
De leer van de normale levensverschijnselen van dieren en planten wordt fysiologie 
genoemd. In dit hoofdstuk wordt meer uitgelegd over de fysiologie van het menselijk 
hart en de bloedvaten.  
 
In deze module wordt Jeroen, een jongen van 16, gevolgd in een aantal heftige 
weken. Het zou ook zomaar bij iemand van jullie kunnen gebeuren! Hieronder, in het 
kader, begint het verhaal. 
 
Een avondje voetbal 
Het is woensdagavond als Jeroen en zijn vader Kees op de bank zitten te wachten 
tot de Champions League wedstrijd eindelijk begint. Het is lang geleden sinds hun 
favoriete club PSV echt iets heeft gepresteerd in het Europese voetbal en daarom 
zijn vader en zoon extra gespannen.  
Al jaren bezoeken Jeroen en Kees samen de thuiswedstrijden van PSV en volgen ze 
het internationale voetbal op de televisie. Met een paar zakken chips en nootjes erbij 
zijn die avonden erg gezellig.  
Als de wedstrijd 27 minuten oud is scoort Thierry Henry voor FC Barcelona. Het is 
een schitterend doelpunt, maar Jeroen en zijn vader balen verschrikkelijk. “Die 
geniepige Barça spelers altijd”, roept Kees, “de hele wedstrijd staan ze stil en uit de 
eerste de beste corner wordt er gescoord!!”. “Rustig pa, we komen nog wel terug, 
misschien hadden we dit even nodig”, reageert Jeroen.  
De wedstrijd is erg spannend en PSV creëert voldoende kansen. Jeroen en zijn 
vader zitten inmiddels met klamme handjes en rode hoofden op het puntje van hun 
stoel. Van de zenuwen steekt Kees de ene sigaret na de andere op.  
Wanneer PSV in de 70e minuut eindelijk op gelijke hoogte komt, krijgen Jeroen en 
Kees weer hoop. “Geweldig, Jeroen! Mijn hart bonst in mijn keel! We pakken ze wel, 
die Spanjaarden! Doe mij een biertje!”.  
De rest van de wedstrijd blijft spannend, tot in de 89ste minuut het verlossende 
doelpunt voor PSV wordt gemaakt. Als het fluitsignaal klinkt om de wedstrijd te 
beëindigen, springen Jeroen en Kees op uit hun stoelen om de winst te vieren. “Gooi 
die bitterballen in het vet en doe me nog een biertje, we hebben iets te vieren!”, 
schreeuwt Kees. 
 
Jeroen en zijn vader hebben veel lol tijdens de wedstrijd, maar het is behoorlijk 
spannend voor ze. Klamme handjes, rode hoofden en een bonzend hart, hoe zit dat 
eigenlijk? Het lijkt misschien alsof Jeroen en Kees op zo’n voetbalavond rustig op de 
bank zitten, maar in werkelijkheid is hun lichaam druk aan het werk. De verschillende 
organen in het lichaam zorgen ervoor dat het lichaam van binnen in evenwicht blijft 
en normaal kan functioneren. Zo zorgen de longen voor opname van zuurstof uit de 
lucht, en zorgt het hart ervoor dat die zuurstof in het bloed wordt rondgepompt. Het 
lichaam moet steeds reageren op veranderingen in het lichaam zelf of in de 
omgeving. Als PSV de 1-1 scoort raken Kees en Jeroen door het dolle heen. Als 
reactie hierop pompt het hart het bloed harder rond. Dit voelt Kees, en vandaar dat 
hij zegt: “Mijn hart bonst in mijn keel!”.  
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Opdracht 1 Mindmap 
Maak een mindmap over hart en bloedvaten (voorbeeld via de NLT-toolbox). Bedenk 
wat er gebeurt met hart en bloedvaten tijdens die voetbalwedstrijd. Gebruik je 
voorkennis, je logica en je creativiteit. 

1.1. Orgaansystemen 
De biologie kent verschillende organisatieniveaus, van moleculair niveau naar een 
heel organisme of zelfs hoger (figuur 2). De kleinste functionele eenheid in ons 
lichaam is de cel. Groepen cellen met vergelijkbare functies noemen we weefsels. 
Weefsels vormen op hun beurt weer organen.  
 

 

 
Figuur 2. Organisatieniveaus van atoom tot 
biosfeer 

Figuur 3. Schematische voorstelling van de 
orgaansystemen in het lichaam 

 
Orgaansystemen, ook wel orgaanstelsels genoemd, zijn groepen organen die 
samenwerken om een bepaalde functie (zoals bewegen of spijsverteren) in het 
lichaam uit te voeren. Ons lichaam bestaat uit verschillende orgaansystemen, 
schematisch weergegeven in figuur 3. 

1.2. Homeostase 
Een gezond lichaam is in staat alle levensprocessen goed te regelen en te zorgen 
dat variaties in die processen netjes binnen de norm blijven. Dit heet homeostase: de 
eigenschap van het lichaam om inwendig stabiel te blijven.  
Als je bijvoorbeeld teveel vocht verliest, ga je automatisch minder urine maken en 
krijg je dorst. Als je lichaam te warm wordt, ga je zweten en koel je weer af. Allemaal 
reacties die er voor zorgen dat je lichaam in balans blijft.  
 
Het hart is hierop geen uitzondering. Als je je inspant of opwindt, zal je hart sneller en 
krachtiger gaan kloppen om je spieren van meer voedingstoffen en zuurstof te 
voorzien. Dit zijn korte-termijn-aanpassingen, maar ook lange-termijn-aanpassingen 
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zijn belangrijk. Als je bijvoorbeeld vaak sport zal je hart groter worden en de hartspier 
dikker, zodat er meer bloed kan worden gepompt per hartslag.  
Verschillende orgaansystemen werken samen om de homeostase te handhaven. Als 
de orgaansystemen niet meer in staat zijn homeostase te bewaren, word je ziek en 
kun je zelfs komen te overlijden.  
 
Opdracht 2 Homeostase 
In paragraaf 1.2 wordt een aantal voorbeelden gegeven over veranderingen in het 
lichaam en hoe het lichaam de homeostase kan handhaven. 
a. Noem zelf een ander voorbeeld van een verandering waarop het lichaam 

reageert om de homeostase in stand te houden. Geef hierbij aan welke 
orgaansystemen betrokken zijn bij deze reactie. 

b. Welke orgaansystemen zijn bij de regeling van de bloeddruk betrokken en wat 
doen ze precies? 

 

1.3. Het hart 
Je hart is een orgaan dat op de 16e dag na de bevruchting ontstaat en al op de 21e 
dag begint met kloppen. Dit houdt je hart gemiddeld 75 (mannen in Nederland) tot 80 
(vrouwen in Nederland) jaar vol en het klopt in de tussentijd zo’n 2,5 miljard keer. Je 
hart neemt nooit een snipperdag en gaat (gelukkig!) nooit met vakantie. Het hart is 
een pomp die het bloed door de bloedvaten naar de verschillende organen van het 
lichaam pompt. Bij vrijwel alle zoogdieren vormt het hart 0,6% van het 
lichaamsgewicht. Kees weegt 93 kilo en heeft een hart van ongeveer 560 gram. 
Jeroen weegt 70 kilo dus zijn hart is een stukje lichter, namelijk ongeveer 420 gram. 
 

Opdracht 3 Het hartgewicht van verschillende dieren 
Bereken met behulp van de bovenstaande gegevens het gewicht van het hart van 
een muis (30 g), jezelf (x kg), een koe (700 kg) en een blauwe vinvis (180.000 kg) 
(figuur 4). 

 
Figuur 4. Blauwe vinvis, mens, koe en muis 
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Bij de mens ligt het 
hart in de borstholte, 
vlak boven het mid-
denrif. De punt van 
het hart ligt links naar 
beneden. Samen met 
de bloed- én lymfe-
vaten vormt het hart 
het hart- en vaat-
systeem, dat voor het 
transport in het 
lichaam zorgt.  
 
Het hart (figuur 5) is 
een holle spier die uit 
vier ruimtes bestaat. 
De onderste twee zijn 
grotere ruimtes en 
worden de kamers (of 
ventrikels) genoemd. 
De bovenste twee 
kleinere ruimtes heten de boezems (of atria). De boezems en kamers van het hart 
worden met kleppen van elkaar gescheiden. Aan het begin van de slagaders zitten 
ook kleppen die ervoor zorgen dat het bloed niet terug het hart in stroomt. Met iedere 
hartslag pompt het hart bloed door het vaatstelsel. Dit kun je voelen als je polsslag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het hart pompt het bloed rond. Om dit goed te kunnen uitvoeren, trekt de hartspier 
samen in een bepaalde volg-orde. 

 
Figuur 5. Dwarsdoorsnede van het menselijk hart 

 
Figuur 6. Pompcyclus van het hart 
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Eerst trekken de boezems samen (boezem-systole) en gaat het bloed van de 
boezems naar de kamers. Hierna trekken de kamers samen (kamer-systole) en 
wordt het bloed het hart uitgepompt. Hierna ontspant het hart zich (diastole) en keert 
het door zijn veer-kracht naar zijn oude vorm terug. Daardoor vullen de boezems en 
kamers zich ‘vanzelf’, zonder inspanning, weer met bloed vanuit de holle ader. Deze 
volgorde van samentrekking wordt de pompcyclus van het hart genoemd (figuur 6, 
Binas 5de druk tabel 84D, biodata 2de druk pagina 138). 
 
Opdracht 4 De hartcyclus 
Beschrijf aan de hand van figuur 6 de pompcyclus. Gebruik hiervoor in ieder geval de 
termen kamer, boezem, kleppen en druk. 
 
Opdracht 5 Oorzaak van kloppend geluid 
Je hoort je hart kloppen. Wat maakt in je hart precies dat kloppende geluid? 
 

 

1.4. De bloedvaten 
Het hart pompt het bloed rond door ons bloedvaatstelsel, dit is een gesloten 
systeem. Vóór de organen vertakken de slagaders zich in kleine slagaders en in de 
organen vertakken die kleine slagaders zich in haarvaten. De haarvaten komen weer 
bij elkaar in kleine aders en daarna vormen ze weer dikkere aders. Via de holle ader 
komt het bloed weer terug in het hart (Binas 5de druk tabel 84A+E of biodata 2de druk 
pagina 131). De bloeddruk die door het hart wordt opgebouwd is in de slagaders het 
hoogst en in de aders het laagst. Er is dus een drukverloop die de drijvende kracht is 
voor de stroming van ons bloed (figuur 7).  

 
Figuur 7. Drukverloop in het bloedvatensysteem 
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Om voor dit drukverloop te 
zorgen, zijn slagaders op een 
andere manier opgebouwd dan 
haarvaten en aders. Aan de 
binnenkant van de verschillende 
bloedvaten zit overal dezelfde 
laag speciale cellen, die maar 
één enkele laag dik is, dat zijn 
de endotheel cellen. Aan de 
buitenkant van de bloedvaten 
zitten wel verschillen (figuur 8).  
De slagaders hebben een dikke 
wand met een elastische 
tussenlaag en gladde spierlaag. 
Als de diameter van de 
slagaders afneemt, is de wand 
alleen nog maar opgebouwd uit 
endotheel en gladde spierlaag. 
De haarvaten in de weefsels 
bestaan alleen uit endotheel. Dit 
is nodig omdat er in de 
haarvaten uitwisseling van 
verschillende stoffen is zoals 
zuurstof, maar ook de alcohol uit 
Kees zijn biertje. De kleine aders 
bestaan naast endotheel ook uit 
bindweefsel. De grotere aders 
hebben weer wat elastisch materiaal en ook gladde spier. Hun wand is wel veel 
dunner dan die van de elastische slagaders.  
 
Het hart pompt tijdens iedere samentrekking een hoeveelheid bloed in de slagader. 
Dit geeft een sterke verhoging van de druk. De slagader zet uit. Omdat de slagader 
elastisch is en zijn oorspronkelijke vorm wil aan-nemen, zal het bloed weg worden 
geduwd. Dit kan maar één kant op want nadat het bloed de slagader in is gepompt 
komt het hart in de 
diastole. In deze fase is 
de halvemaan-vormige 
klep gesloten en kan het 
bloed niet terug het hart 
instromen, dus gaat het 
bloed het vaatstelsel in.  
Slagaders zijn moeilijk op 
te rekken door de dikke 
spierlaag en de elastische 
laag, ze “veren” ge-
makkelijk terug naar hun 
oorspronkelijke diameter 
(figuur 9). De aders zijn 
veel minder elastisch, 
maar makkelijker op te 
rekken. Dit zorgt ervoor 
dat de aders zich, zonder 
dat er een hoge druk voor 
nodig is, aanpassen aan 
de hoeveelheid bloed die 

 
Figuur 9. Stroomrichting bloed (overdreven getekend) 

 
 

Figuur 8. Opbouw van de wand van bloedvaten 
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naar het hart terug stroomt. 
Opdracht 6 Bouw en functie van slagaders 
a. Leg uit wat de functie is van het elastisch weefsel in de slagaders. 
b. Waarom hebben slagaders een dikkere spierlaag dan aders? 
 
Practicum 1: Verschil tussen slagaders en aders 
Bij dit practicum bekijk je onder de microscoop het verschil tussen de wand van een 
slagader en een ader.  
 
Opdracht 7 Microscopische tekening 
Maak een schematische tekening (vergroting 100x) waarbij je de verschillen tussen 
een slagader en een ader laat zien.  
 
Opdracht 8 Je polsslag 
Probeer je polsslag (lichaam in rust) te voelen en tel hoe vaak je hart in één minuut 
klopt. Schrijf op wat jouw polsslag is en schrijf ook op wat die van degene die naast 
je zit is. Vergelijk die twee en als er een verschil is, waar zou dit aan kunnen liggen? 
Leg uit! 
Bij de mens duurt de 
periode tussen twee hart-
slagen in rust iets minder 
dan 1 seconde. Dit bete-
kent dat het aantal hart-
slagen rond de 70 slagen 
per minuut ligt. Wanneer je 
gaat sporten, of bijvoor-
beeld bij opwinding (denk 
aan PSV – FC Barcelona!), 
gaan zowel het aantal 
slagen per minuut als het 
volume aan bloed dat per 
slag wordt uitgepompt 
omhoog.  
 
Bloedsomloop 
Bij de mens is er sprake 
van een dubbele bloeds-
omloop: in de kleine 
bloedsomloop gaat het 
zuurstofarme bloed van de 
rechterkamer naar de 
longen en gaat als zuur-
stofrijk bloed terug naar de 
linkerboezem van het hart 
(figuur 10). 
De grote bloedsomloop: 
vanuit de linkerkamer wordt 
bloed het lichaam inge-
pompt via de aorta, ook wel 
grote lichaamsslagader genoemd, naar de organen waar zuurstof wordt afgegeven 
en dan via de holle ader weer terug naar de rechterboezem van het hart.  
 

 
 Figuur 10. De dubbele bloedsomloop bij de mens 
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Opdracht 9 Zuurstofvoorziening van het hart 
Je bent een rode bloedcel en je komt via de longader het hart binnen. Benoem zo 
precies mogelijk waar je langs komt als je zuurstof naar een hartcel moet brengen. 
Noem ook de kleppen die je als rode bloedcel tegenkomt. 
 

1.5. De bloeddruk 
De bloeddruk die door het hart wordt opgebouwd, is aan het begin van de slagaders 
het hoogst, dit wordt de bovendruk genoemd (figuur 11). Als het bloed vanaf het hart 
verder het vaatstelsel instroomt, daalt de druk door wrijving met de vaatwand. De  
 

 
bloeddruk wordt uitgedrukt in millimeter kwikdruk (mm Hg). Het symbool voor kwik is 
Hg (dit komt van het Latijnse woord Hydrargyrum). Een bloeddruk van 100 mmHg is 
de druk die nodig is om een kolom van 100 mm kwik omhoog te duwen. De 
bloeddruk van gezonde mensen schommelt. Zo is de bloeddruk ‘s morgens en ‘s 
avonds vaak wat lager dan ‘s middags. De bloeddruk stijgt door lichaamsbeweging 
en praten. Ook stemmingen hebben invloed op de bloeddruk; door emoties als angst 
en stress kan de bloeddruk stijgen. Waarschijnlijk zal de bloeddruk van Jeroen wat 
hoger zijn geweest dan 120/80 (spreek uit als: 120 over 80) tijdens de 
voetbalwedstrijd. Een normale gemiddelde bovendruk is 120 mmHg. De druk in de 
slagaders is het laagst als het hart ontspannen is. Dit wordt ook wel de onderdruk 
genoemd, een normale gemiddelde onderdruk is 80 mmHg.  
 

 
Figuur 11. Drukverdeling van het bloed in het lichaam. Verschil in boven- en onderdruk komt 
door het pompende ritme van het hart 
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Opdracht 10 Bloeddruk in het vaatstelsel 
a. Verklaar waarom de druk vanaf de haarvaten naar de grote aders steeds lager 

wordt. 
b. Wat zorgt ervoor dat de onderdruk in de slagader niet lager wordt (zie figuur 11) 

dan ca. 80 mmHg? 
 
De bloeddruk is te meten met een bloeddrukmeter. Vaak wordt de bloeddruk 
gemeten in de bovenarm, maar deze kan ook in de pols worden gemeten. In figuur 
12 is te zien hoe de bloeddruk gemeten wordt. Als de manchet de slagader 
gedeeltelijk afsluit kun je het bloed nog horen stromen met behulp van een 
stethoscoop. Wanneer je de druk in de manchet zo opvoert dat er (net) geen bloed 
meer door heen kan stromen, dan meet je de bovendruk (figuur 12 links). Vervolgens 
laat je de druk in de manchet langzaam zakken. Wanneer je geen kloppend geluid 
meer hoort is de druk die je meet gelijk aan de onderdruk (figuur 12 rechts). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opdracht 11 Bloeddruk meten 
a. Leg uit waarom je bij het meten van de bloeddruk met een manchet een 

stethoscoop nodig hebt.  
b. Waarom kun je met een manchet wel de druk in een slagader, maar niet in een 

ader meten? 
 

 
 Figuur 12. Bloeddrukbepaling 
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1.6. Gemiddelde slagaderdruk (MAP) 
Meestal worden onder- en bovendruk gebruikt om de bloeddruk aan te geven. Maar 
je kunt ook één maat nemen. Ze gebruiken hiervoor dan de MAP (Mean Arterial 
Pressure), de gemiddelde slagaderdruk. De MAP is niet het gemiddelde van de 
bovendruk en onderdruk, maar er wordt rekening gehouden met de verschillen in de 
hartcyclus. De hartcyclus bestaat namelijk voor 2/3 van de tijd uit de diastole 
(onderdruk) en voor 1/3 uit de systole (bovendruk). 
  

Formule voor MAP:   bovendrukonderdrukMAP ⋅+⋅=
3
1

3
2   

 
Aan de linkerkant van figuur 13 wordt de linkerkamer van het hart afgebeeld, en met 
een pijl wordt aangeven dat het bloed onder grote druk de aorta in wordt geduwd. 
Aan de rechterkant van het figuur zie je dat de wisselende perifere weerstand wordt  
 
 

 
 
afgebeeld als schroeven die je kunt aandraaien. Het bloed kan er minder makkelijk 
langs als de schroeven worden aangedraaid, dus bij vaatvernauwing. 
 
De MAP wordt bepaald door 2 factoren (figuur 13):  
• De hoeveelheid bloed die het hart per slag in de slagaders pompt (de cardiac 

output);  
• De perifere weerstand die het bloed ondervindt bij het stromen vanuit de 

slagaders via de slagadertjes naar de haarvaten. 
 

 
           Figuur 13. MAP is evenredig met cardiac output keer perifere weerstand 
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Opdracht 12 Bouw en functie van slagaders 
a. Bereken de MAP voor de onderstaande boven- en onderdrukken. 
b. Men zegt wel dat een te hoge onderdruk gevaarlijker is dan een te hoge boven-

druk. Waaruit blijkt dit bij de berekening van de MAP? 
 
 

Systolische bloeddruk 
(mmHg) 

Diastolische bloeddruk 
(mmHg) 

Mean Arterial pressure 
(MAP) 

120 80  
140 80  
120 60  

 
 

 
Practicum 2: Bloeddruk meten 
Tijdens dit practicum gaan jullie de 
bloeddruk meten in rust én na 40 
kniebuigingen. Beide metingen doe je drie 
keer. 
 
De bloeddrukmeters (figuur 14) voor de 
pols zijn niet minder betrouwbaar dan de 
bloeddrukmeters voor de bovenarm. Ze 
zijn gevoeliger, let daarom goed op de 
aanwijzingen in de methode. 
Houd in gedachten dat bloeddruk van 
nature varieert gedurende de dag, en ook 
wordt beïnvloed door vele factoren zoals 
roken, alcoholgebruik, medicatie en 
fysieke activiteit. 
 
Methode: 
• Wind de manchet vast, maar niet te 

strak, om je pols, zodat de bloeddruk-
meter aan de binnenkant van de pols zit. Houd je pols op harthoogte als je een 
meting verricht. Gebruik bij voorkeur de linkerarm. Bevestig de manchet niet over 
een mouw van een trui of overhemd.  
 

• Voer een meting uit in alle rust en in een gemakkelijke positie. Beweeg tijdens de 
meting niet. Zorg dat je benen niet gekruist zijn en de voeten plat op de grond. 

 
• Een meting in zittende positie: 
 a. Plaats je elleboog op een tafel.  
 b. Zorg dat de pols op dezelfde hoogte als je hart wordt gehouden. 
 c. Ontspan je hand en houd hem tegen je lichaam. 
 
• Om een betrouwbaar resultaat te krijgen is het nodig om de meting drie keer uit te 

voeren. De resultaten liggen als het goed is dicht bij elkaar. Is dit niet zo, doe dan 
nog een keer de meting. 

 
• Als het niet lukt om een goede meting te doen, vraag dan hulp aan de docent of 

aan de toa. 
 

 
Figuur 14. Polsbloeddrukmeter 
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Opdracht 13 Bloeddruk meten en MAP berekenen 
Neem de volgende tabel over in je schrift en noteer je resultaten. Bereken je eigen 
MAP. 
 
Meting  Bovendruk 

(mmHg) 
Onderdruk 
(mmHg) 

MAP 
(mmHg) 

Hartslag  
(slagen/minuut) 

rust  1     
2     
3     

na 40  
kniebuigingen  

1     
2     
3     
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Hoofdstuk 2. Slagaderverkalking 
 
Wat Kees niet weet... 
Hoewel Kees altijd zegt dat hij ‘zo fit als een hoentje is’ met zijn 46 jaar en ‘nog 
makkelijk een wedstrijd mee kan spelen met het eerste elftal van de plaatselijke 
voetbalvereniging’, heeft hij de laatste tijd last van pijn op de borst als hij zich 
inspant. Ook heeft hij gemerkt dat hij soms kortademig is. Kees heeft daar nooit wat 
over gezegd tegen zijn vrouw of Jeroen. Wat hij niet weet is dat er in één van zijn 
kransslagaders een vernauwing is ontstaan. Langzaam maar zeker hebben stoffen 
uit het bloed van Kees zich aan de wand van die kransslagader gehecht, waardoor 
de diameter steeds kleiner is geworden. Doordat zijn hart hierdoor te weinig zuurstof 
krijgt aangevoerd, heeft Kees af en toe pijn op zijn borst.  
 
Het proces dat gaande is in de kransslagaders van Kees heet slagaderverkalking, 
waarvoor de officiële term atherosclerose is. Slagaderverkalking is een langzaam, 
maar gestaag proces, waarbij geleidelijk cholesterol in de wand van slagaders wordt 
afgezet. De slagaders vernauwen hierdoor steeds meer, dit leidt tot een vermindering 
van de bloedvoorziening voor de achterliggende organen. Voorbeelden van klachten 
die je hierdoor kunt krijgen zijn: pijn op de borst en etalagebenen.  

2.1. De rol van cholesterol 
Cholesterol speelt een belangrijke rol in het proces slagaderverkalking. Cholesterol is 
slecht oplosbaar in bloedplasma, maar het is wel een bouwstof die nodig is voor 
cellen. Cholesterol bindt aan bepaalde eiwitten om makkelijker te kunnen worden 
vervoerd door het bloed. Deze eiwitten zijn: HDL (High Density Lipoprotein) en LDL 
(Low Density Lipoprotein). Als deze eiwitten aan cholesterol binden, spreken we over 
HDL-cholesterol of LDL-cholesterol. Een hoge waarde HDL-cholesterol wordt als 
gunstig gezien, omdat een teveel aan HDL-cholesterol uit de bloedvaten terug naar 
de lever gaat, waar het wordt afgebroken. LDL-cholestrol daarentegen wordt veel 
minder makkelijk afgebroken en kan zich in de vaten afzetten. Daarom wordt LDL-
cholesterol in verband gebracht met een hoger risico op hart- en vaatziekten. 
Wanneer je veel LDL-cholesterol in je lichaam hebt, kunnen er op bepaalde plekken 
in je vaatstelsel ophopingen van cholesterol ontstaan. Die ophopingen worden 
plaques (spreek uit: plak) genoemd en veroorzaken vernauwingen in je vaten. 
 
Een plaque begint met een beschadiging van de binnenwand van slagaders, 
cholesterol en andere stoffen dringen de vaatwand in via de endotheellaag. Het 
afweersysteem reageert op de veranderde situatie en bepaalde witte bloedcellen 
nemen grote hoeveelheden cholesterol op. Deze cellen worden dan schuimcellen 
genoemd.  
In de wand van de slagader ontstaat een opeenhoping van deze schuimcellen, dit 
wordt wel een fatty streak (vettige streep) genoemd (figuur 15 onderdeel B). De 
vorming van een fatty streak kan al op jonge leeftijd ontstaan, vanaf ongeveer je 
veertiende, door roken, hoge bloeddruk, hoge cholesterolwaarden of 
stresshormonen. Deze risico-factoren kunnen namelijk de endotheellaag in vaten 
beschadigen, waardoor LDL-cholesterol makkelijker de wand binnen kan dringen. 
 
De verdikking van de fatty streak kan verder toenemen. Ophoping van schuimcellen 
en LDL-cholesterol neemt toe en in de plaque gaat zich op den duur kalk afzetten, 
vandaar de naam slagaderverkalking. Door de verdikking ontstaat er een vernauwing 
waardoor er minder bloed door de slagader kan stromen. Ook wordt er een laag 
bindweefsel gevormd als kapsel over de plaque heen. Dit bindweefsel zorgt voor de 
stabiliteit van de plaque. Wanneer er een dikke bindweefsellaag op de plaque ligt, 
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spreken we van een stabiele plaque (figuur 15 onderdeel C). Zodra deze 
bindweefsellaag afneemt, kan het kapsel sneller scheuren. Door de afname van het 
bindweefsel kan een stabiele plaque dus veranderen in een kwetsbare plaque (figuur 
15 onderdeel D). 
 

 
 
Opdracht 14 Plaques 
a. Leg uit wat een plaque is. 
b. Geef een reden waarom roken op jonge leeftijd leidt tot meer plaquevorming als 

je ouder wordt. 
c. Leg uit waarom HDL-cholesterol veel minder aan plaquevorming bijdraagt dan 

LDL-cholesterol. 
d. Wat is de overeenkomst tussen plaquevorming en botvorming?  

2.2. Stroming en vaatvernauwing 
Een bloedvat is ook op een natuurkundige manier te bekijken. Het bloedvat is als een 
cilindrische buis. In zo’n buis stroomt een vloeistof gelijkmatig, zonder wervelingen. 
De vloeistof stroomt omdat er in de buis een drukverschil (∆p) is (veroorzaakt door 
het hart). Hoe groter het drukverschil, hoe meer vloeistof er stroomt (de 
stroomsnelheid Q). De stromende vloeistof heeft een bepaalde weerstand. Deze 
weerstand noemen we (net als bij elektrische stroom) R. Hoe groter de weerstand, 
hoe kleiner de stroomsnelheid Q, in een formule: 
 

R
PQ Δ=  

 
De Franse fysicus Jean Louis Marie Poiseuille (1799-1869) heeft deze formule voor 
het eerst opgeschreven. Daarom wordt deze de wet van Poiseuille genoemd. 
 

 
 Figuur 15. Het ontstaan van een plaque 
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De weerstand R is afhankelijk van drie factoren, namelijk: 
• De lengte (L) van de buis (bloedvat). 
• De stroperigheid (viscositeit, η) van de vloeistof (bloed). 
• De straal (r) van de buis (is afhankelijk van het bloedvat). 

 

De wet van Poiseuille voor de weerstand:    

 
De lengte van je bloedvaten is altijd gelijk en ook de stroperigheid van je bloed is 
vrijwel constant. Hierdoor kun je voor de bloedvaten de wet van Poiseuille voor de 
weerstand herschrijven als: 

    

 
De weerstand van een bloedvat is dus omgekeerd evenredig met de straal van dit 
bloedvat tot de 4e macht. Bij een halvering van de diameter van een bloedvat door 
slagaderverkalking wordt de weerstand dus 16 keer (24) hoger en de stroomsnelheid 
dus 16 keer lager. 
 
Practicum 3: De wet van Poiseuille 
Dat de diameter van een bloedvat invloed heeft op de stroomsnelheid van de 
vloeistof, kan zichtbaar worden gemaakt met behulp van een practicum.  
 

Het vat in figuur 16 is met 
water gevuld en het kraantje bij 
B is dicht gedraaid. Buis A 
moet ver onder het 
vloeistofoppervlak staan, dit 
zorgt ervoor dat de druk bij B 
gelijk blijft, ondanks het 
dalende waterniveau. 
De diameter van de uitstroom-
opening bij B is variabel, 
afhankelijk van de verwissel-
bare buisjes. Het lege beker-
glas wordt gewogen en dan 
wordt de kraan bij B gedurende 
10 seconden open gezet. Het 
bekerglas met water wordt 
gewogen en het gewicht 
genoteerd. Daarna wordt B ver-
vangen door een buis met een 
kleinere diameter en weer 
wordt de hoeveelheid water in 
het bekerglas na 10 seconden 
bepaald. Hetzelfde wordt uitge-
voerd voor de andere dia-
meters.  

 
 
 
 

 
Figuur 16. De opstelling voor de flow demonstratie 
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Opdracht 15 Stroomsnelheid 
a. Leg uit hoe je het gewicht van het water dat je opgevangen hebt in het bekerglas, 

om kunt rekenen naar de hoeveelheid water in ml.  
b. Neem onderstaande tabel over in je schrift en vul de gemeten gegevens in. Je 

kunt nu in één oogopslag zien welk effect de diameter heeft op de stroom-
snelheid.  

c. Geef je conclusie: Als de diameter halveert wordt de stroomsnelheid … x zo 
groot. 

 
Buisje Diameter 

(mm) 
Gewicht van 
opgevangen water 
(g) in 10 seconden 

stroomsnelheid 
(ml/s) 

1    
2    
3    
4    

 
Opdracht 16 Een plaque in de kransslagader 
Kees had regelmatig pijn op zijn borst als hij zich inspande en dat verdween weer bij 
rust. Hij dacht dat het misschien een verkoudheid was, maar in werkelijkheid was 
één van zijn kransslagaders vernauwd. De diameter van dat vat was nog maar 25% 
van de oorspronkelijke diameter. 
a. Met hoeveel is de stroomsnelheid bij Kees afgenomen? 
b. Als Kees zijn hart minder goed werkt, kan ook het drukverschil afnemen. Stel dat 

het drukverschil is afgenomen met een factor 0,25. Wat is dan het effect op de 
stroomsnelheid? 
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Hoofdstuk 3. Het hartinfarct 
 
De ochtend na de winst 
Als Kees wakker wordt, voelt hij zich niet zo best. Hij is weliswaar blij dat zijn club 
heeft gewonnen, maar hij voelt zich benauwd, heeft een drukkende pijn op zijn borst 
en hij is wat misselijk. “Misschien had ik dat laatste biertje niet moeten drinken”, 
denkt hij. Als Kees uit zijn bed komt, voelt hij dat het mis is. Hij roept zijn vrouw en 
Jeroen naar de slaapkamer en zegt dat hij zich beroerd voelt. “Bel 112, dit gaat niet 
goed!”. Kees ligt inmiddels zwetend op bed en stamelt dat de pijn steeds erger wordt.  
 
Zodra Jeroen de meldkamer van de ambulancedienst aan de telefoon heeft legt hij 
uit wat er aan de hand is: “Mijn vader voelt zich niet goed, hij heeft vreselijke pijn op 
zijn borst. Dit gaat niet goed!!”. De telefoniste zegt dat ze een ambulance zal sturen 
en vraagt naar het adres en telefoonnummer van Jeroen. Hierna vraagt ze verder 
naar de situatie van zijn vader en adviseert Jeroen om bij hem in de buurt te blijven 
en hem gerust te stellen. De ambulance is dan inmiddels op pad gestuurd en de 
verbinding wordt verbroken.  
Als Kees buiten bewustzijn raakt, komt de moeder van Jeroen in actie. Ze heeft pas 
nog een EHBO-cursus gevolgd en begint met hartmassage. Ze beveelt Jeroen om 
zijn vader te beademen op haar teken: “Ja, NU!” 
 
Het lijkt erop dat Kees een hartinfarct heeft gekregen. Wat is een hartinfarct 
eigenlijk? En hoe komt het dat Kees ‘zomaar’ een hartinfarct heeft gekregen? In dit 
hoofdstuk zullen we ingaan op de pathofysiologie van het hartinfarct.  

3.1. Het hartinfarct 
Het hartinfarct van Kees kwam als 
een volslagen verrassing. Bij een 
hartinfarct krijgt een deel van de 
hartspier geen zuurstof en kan dit 
deel afsterven. Dit komt door een 
onderbreking van de bloedtoevoer 
naar het hart door de kransslag-
aderen. De oorzaak van de onder-
breking van de bloedtoevoer aan het 
hart is vrijwel altijd slagader-
verkalking. In het vorige hoofdstuk is 
uitgelegd wat het proces van 
slagaderverkalking inhoudt: door het 
groeien van een fatty streak is één 
van de kransslagaders vernauwd.  
 
Bij een kwetsbare plaque zit er maar een dunne laag bindweefsel aan de bloedzijde 
van het vat. Er is een grote kans dat deze laag openbarst (figuur 17). Na het 
openbarsten van de plaque kan er een stolsel ontstaan, doordat de bloedplaatjes in 
samenspel met een groot aantal bloedfactoren een stolsel vormen bij de 
opengebarsten plaque. Het stolsel kan dan een kransslagader afsluiten, waarna een 
deel van het hart door gebrek aan zuurstof afsterft (hartinfarct). 
Bij een stabiele plaque is er een dikke bindweefsellaag aan de bloedzijde van het 
vat, die de vettige kern van de plaque goed gescheiden houdt van het bloed. Zo 
voorkomt die stevige bindweefsellaag dat de plaque openbarst. Volledige afsluiting is 

 
Figuur 17. Een gescheurde kwetsbare plaque 
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niet ontstaan door de plaque zelf, maar door een bloedstolsel dat aan de plaque is 
gehecht. 
 
Bij Kees heeft een kwetsbare plaque in zijn kransslagaders gezorgd voor een 
blokkade in de bloedtoevoer naar zijn hart. Door het tekort aan zuurstof begon het 
hart van Kees chaotisch samen te trekken (fibrilleren) waardoor hij het bewustzijn 
verloor. Reanimatie, bestaande uit hartmassage en beademing, was op dat moment 
zeer belangrijk, om zo zuurstofrijk bloed door het lichaam van Kees rond te pompen. 
Eigenlijk vervingen Jeroen en zijn moeder door reanimatie zijn ademhaling en de 
pompfunctie van hart. 
 
Opdracht 17 Hartinfarct en slagaderverkalking 
a. Welke gebeurtenis leidt van slagaderverkalking tot een hartinfarct? 
b. Waarom is een plaque niet zo gevaarlijk als een stolsel? 
c. Wat is het verschil tussen een stabiele en een kwetsbare plaque? 
 

3.2. Hoe vaak komen hart- en vaatziekten voor in Nederland? 
Samen met kanker, vormen hart- en vaatziekten nog altijd de grootste doodsoorzaak 
in Nederland, met 33.100 sterfgevallen in 2008 (figuur 18). 

Vrouwen overlijden vaker aan een beroerte (men spreekt van een beroerte als de 
bloedvoorziening naar de hersenen plotseling onderbroken wordt) of aan hartfalen 
(men spreekt van hartfalen als het hart te weinig bloed rond pompt). Het aantal 
sterfgevallen aan hart- en vaatziekten daalt gestaag bij mannen en vrouwen, in alle 
leeftijdsklassen ten opzichte van voorgaande jaren. Het aantal ziekenhuisopnamen 
voor hart- en vaatziekten neemt wel toe voor zowel mannen als vrouwen. 
 
Opdracht 18 Steeds minder sterfgevallen 
In de laatste jaren is het aantal sterfgevallen aan een hartinfarct enorm gedaald. Hoe 
komt het dat in de loop der jaren steeds minder mensen overlijden aan een 
hartinfarct?  
 

 
Figuur 18. Aantal sterfgevallen aan kanker en hart- en vaatziekten in Nederland in 
2008 
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Opdracht 19 Kans op een hartinfarct 
Geschat wordt dat slechts 60 procent van de mensen die in 2007 een hartinfarct 
doormaakten in het ziekenhuis zijn opgenomen.  
Waarom denk je dat er maar 60% is opgenomen in het ziekenhuis? Wat is er met de 
andere 40% gebeurd?  
 
Opdracht 20 Mortaliteit door hart- en vaatziekten 
Mortaliteit is het aantal mensen dat sterft aan een ziekte en wordt meestal 
aangegeven in relatie tot het totaal aantal individuen. Dit wordt meestal uitgedrukt in 
procenten. 
a. Bereken de mortaliteit in Nederland in 2008 ten gevolge van hart- en vaatziekten 

met behulp van de gegevens die in figuur 18 staan. Nederland telde in 2008 
ongeveer 16 miljoen inwoners. 

b. In 1980 overleden nog 50.352 mensen in Nederland aan een hartinfarct. Bereken 
ook de mortaliteit in 1980. Nederland had toen ongeveer 14 miljoen inwoners. 

c. Met hoeveel is de mortaliteit voor iemand die aan hart- en vaatziekten overlijdt, 
afgenomen in de periode 1980 – 2008? 

3.3. Handelen in een acute situatie 
Nu je weet hoe vaak hartinfarcten voorkomen in ons land, is het belangrijk om te 
weten hoe je moet handelen als je een hartinfarct van dichtbij meemaakt. Reanimatie 
redt levens. Ook Kees heeft geluk gehad dat zijn vrouw precies wist wat ze moest 
doen. Als zij niet had geweten hoe te handelen, had het heel anders met hem 
kunnen aflopen. 
 
Opdracht 21 Mr. Bean 
Bekijk het filmpje van Mr. Bean getiteld: “Mr. Bean Rides Again”, aflevering 6. Je kunt 
dit filmpje terugvinden op www.nlt-leefmetjehart.nl.  
 
Het filmpje van Mr. Bean is 
bedoeld als vermaak. Toch geeft 
het een situatie weer waarin je 
ooit terecht kunt komen. Daarom 
is het goed je te realiseren wat je 
onder zulke omstandigheden wel 
of niet moet doen. De Neder-
landse Hartstichting heeft de ‘6-
minuten’ campagne gelanceerd. 
Deze campagne is gericht op 
juist handelen bij een acute 
hartstilstand.  
Door het volgen van een 
reanimatiecursus leer je precies 
hoe te handelen in een acute, 
levensbedreigende situatie. 
 
a. Schrijf op welke handelingen Mr. Bean doet om de man met de hartstilstand er 

weer bovenop te krijgen. 
b. Ga naar de website www.hartstichting.nl en zoek uit welke handelingen Mr. Bean 

goed en fout deed. 
c. Wat is de juiste volgorde van handelingen bij een hartstilstand?  
d. Waarom heet de hartstilstandcampagne van de Nederlandse Hartstichting:  

‘6 minuten’ (zie figuur 19)? 

 
Figuur 19. De 6 minuten campagne van de Nederlandse 
Hartstichting 
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3.4. Reanimeren 
In de ambulance 
Na 5 minuten arriveren de ambulancebroeders die meteen de reanimatie van Jeroen 
en zijn moeder overnemen. Kees wordt met verschillende draden aan een kastje 
aangesloten. “Ventrikelfibrilleren”, zegt één van de ambulancebroeders met een 
ernstig gezicht. Het apparaat wordt nu gebruikt om het hart van Kees een paar 
elektrische schokken te geven. Jeroen schrikt van de heftige bewegingen die zijn 
vader hierdoor maakt, maar hij is blij als hij de ambulancebroeder “Hij is er weer, het 
normale hartritme is terug. De ambulance in!” hoort zeggen. 
 
Als Jeroen in de ambulance zit, realiseert hij zich dat het handelen van zijn moeder 
en zichzelf misschien wel het leven van zijn vader gered heeft. Toch knaagt er iets 
aan hem: “Als mijn moeder er niet was geweest, dan had ik nóóit geweten wat ik had 
moeten doen. Wat fijn dat mama een paar maanden geleden een EHBO-cursus 
heeft gevolgd. Als dit allemaal achter de rug is, schrijf ik me direct in voor een EHBO- 
of reanimatiecursus in de buurt!” 
 
Reanimatie is op een kunstmatige manier de circulatie van zuurstofrijk bloed op gang 
houden door hartmassage en beademing. Reanimatie kan schade aan vitale 
organen als het hart en de hersenen voorkomen, maar het zal het hart niet opnieuw 
laten kloppen. Correct uitgevoerde 
reanimatie (en vooral hartmassage) 
zorgt er wel voor dat de daarop 
volgende defibrillatiepogingen een 
grotere kans van slagen hebben. Alle 
reden om te gaan reanimeren bij een 
hartstilstand.  
Er is een AED (Automatische Externe 
Defibrillator) nodig om het hart 
‘opnieuw’ te laten kloppen. De AED 
geeft een gecontroleerde elektrische 
schok aan het hart. Op deze manier 
kun je de normale hartfunctie 
herstellen. Je kent de externe 
defibrillator wel uit de ziekenhuisseries 
waar de artsen na een luide schreeuw 
“all clear” twee ‘strijkijzers’ op de 
borstkas drukken als gevolg waarvan 
de patiënt, net als Kees, bijna een 
meter de lucht in schiet.  
 
Tegenwoordig kun je een AED op veel openbare plaatsen vinden. Bijvoorbeeld in 
sporthallen, stations en congrescentra. Ze zijn te herkennen aan een specifiek groen 
logo (figuur 20). De AED geeft de instructie, dus je hoeft geen arts te zijn om hem te 
gebruiken. Op een reanimatiecursus kun je leren een AED te gebruiken.  
 

 
Figuur 20. AED 
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 Figuur 22. Reanimeren  
(Bron: Hartstichting) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opdracht 22 Keten van overleving 
In figuur 21 zie je een afbeelding van de ‘Keten van overleving’. Beschrijf uitvoerig 
elke stap in de keten van overleving.  

Practicum 4: Reanimeren 
Oefen hartmassage en mond-op-mond beademing op de 
reanimatiepop na instructie van de reanimatie-instructeur (zie 
figuur 22).  
 
Opdracht 23 Reanimeren (n.a.v. het reanimatie-
practicum) 
Beantwoord de volgende vragen: 
a. Vind je het zwaar om bij het toedienen van hartmassage 

de borstkas diep genoeg in te drukken? Wat is de reden 
dat hartmassage geven zwaar kan zijn? 

b. Waar moet je op letten bij mond-op-mondbeademing als je 
genoeg lucht in de longen wilt blazen?  

c. Wat is het verschil tussen de AED uit tv-series zoals E.R. 
en de AED die tijdens het practicum wordt gebruikt?  

 
Opdracht 24 AED  
a. Hoe werkt een AED?  
b. Wat doet een AED als hij nog hartactiviteit meet?  
c. In sommige tv-series of in films zie je dat iemand hartmassage krijgt en dat 

daardoor het hart weer gaat kloppen. Waarom komt dat in de praktijk niet voor? 
 

 
Figuur 21. Keten van overleving (Bron: Hartstichting) 
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Hoofdstuk 4. Elektrische activiteit in het hart 
 
Met gillende sirenes  
De ambulancebroeder belt direct naar de dienstdoende assistent van de afdeling 
cardiologie en legt kort uit wat er aan de hand is: “Man van 46, bij aankomst 
bewusteloos. Zijn vrouw en zoon waren bezig met reanimatie. Na defibrillatie weer 
normaal ritme.” 
In de ambulance vertelt de broeder dat Kees een hartinfarct gehad heeft en dat hij 
waarschijnlijk gedotterd moet worden. Als Jeroen vraag wat dat inhoudt, zegt de 
broeder dat er een slagader van het hart van zijn vader dicht zit en dat die weer 
opengemaakt moet worden. Jeroen houdt voorlopig zijn mond omdat hij de broeders 
niet in de weg wil zitten. De ambulancebroeder is alweer druk bezig met het 
aanleggen van een infuus op de hand van zijn vader. Als het infuus is aangelegd 
krijgt Kees hierdoor medicatie.  
Gelukkig wordt Jeroen wat rustiger in de ambulance nu hij ziet dat zijn vader goed in 
de gaten wordt gehouden. Toch ziet hij nog steeds voor zich hoe zijn vader na de 
elektrische schokken van de AED de lucht in schoot. Hij begrijpt niet wat die 
elektrische activiteit te maken heeft met zijn vaders hart. 
 
In hoofdstuk 3 heb je kennis gemaakt met de AED. Ook de ambulancebroeders 
hebben Kees meteen aan de AED aangesloten om hem een elektrische schok te 
geven. Normale elektrische activiteit is in het hart van belang voor een goede 
pompfunctie van het hart. Figuur 23 laat een normale gecoördineerde elektrische 
activiteit van het hart zien. Door een hartinfarct kan dit ernstig verstoord raken. Dit 
leidt tot hartritmestoornissen waardoor het hart niet meer pompt, hierdoor is er 
binnen enkele seconden verlies van bloeddruk. 

 
Om te kunnen begrijpen wat er gebeurt gaan we de diepte in, terug naar de hartcel, 
de kleinste functionele eenheid van het hart. 
 
In het hart zorgt een elektrische stroom ervoor dat het hart samentrekt (=systole). Bij 
een normale hartslag ontstaat de impuls in de sinusknoop (zie figuur 24) en wordt 
doorgegeven van hartcel op hartcel. De sinusknoop is ook wel bekend als de 
natuurlijke gangmaker, de pacemaker. Vanuit de sinusknoop ‘reist’ de impuls over de 
boezems naar de AV-knoop (atrioventriculaire knoop) en zorgt zo voor de 

 
Figuur 23. Tijdens een hartritmestoornis neemt de bloeddruk binnen enkele seconden af tot 0 
mmHg 
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samentrekking van de boezems. Het spier-
weefsel van boezems en kamers is elektrisch 
van elkaar geïsoleerd door bindweefsel, 
waardoor de AV-knoop de enige elektrische 
verbinding is tussen boezems en kamers. In de 
AV-knoop wordt de impulsgeleiding vertraagd, 
zodat het bloed van de boezems naar de 
kamers kan stromen. Dan wordt de impuls via 
de His-bundel en de linker en rechter bundeltak 
naar de kamers geleid. Die worden dan 
elektrisch geactiveerd, wat leidt tot 
samentrekking van de kamers.  
 
Elke hartcel is dus elektrisch actief en kan zelf 
een actiepotentiaal (de impuls) maken en 
doorgeven. Een actiepotentiaal is eigenlijk een 
snelle verandering van de membraanpotentiaal. 
De volgende vier paragrafen gaan over de 
membraan- en actiepotentiaal en hoe deze 
wordt doorgegeven over het hart.  

4.1. De membraanpotentiaal 
De elektrische stroom die door het hart loopt, wordt veroorzaakt door een snelle 
verandering van de spanning van de 6 miljard afzonderlijke hartcellen. In hartcellen 
(maar ook zenuw- en 
spiercellen) is een elektrische 
spanning tussen de binnen- en 
de buitenkant van een cel te 
meten. Het spanningsverschil 
kan worden gemeten met twee 
elektrodes (figuur 25). Een 
micro-elektrode in de cel en 
een electrode in de omgeven-
de vloeistof. Dit spannings-
verschil over de celmembraan 
wordt de membraanpotentiaal 
genoemd. Het spannings-
verschil wordt veroorzaakt door 
een verschil van lading tussen 
de binnen- en de buitenkant 
van een cel. De membraan-
potentiaal is meestal negatief. 
Dat wil zeggen dat de binnenkant van de cel negatiever is ten opzichte van de 
buitenkant. Bij hartspiercellen ligt de waarde van de membraanpotentiaal in rust rond 
de -90 millivolt (mV). De membraanpotentiaal kan in de tijd veranderen. 

4.2. De Nernstpotentiaal 
De waarde van de membraanpotentiaal van een cel wordt bepaald door de 
concentratieverschillen van diverse ionen binnen en buiten de cel. Belangrijk hierbij 
is ook de doorlaatbaarheid (= permeabiliteit) van de celmembraan voor de ionen. 
De concentratie natrium (Na+) ionen is veel hoger buiten de cel dan binnen. Als de 
membraan doorlaatbaar is voor Na+ ionen, stromen deze door de diffusiekracht naar 
binnen. Maar hierdoor komen er in de cel meer positieve ladingen en wordt de 
membraanpotentiaal positiever. Hierdoor wordt het moeilijker voor Na+ ionen om de 

 
Figuur 25. Bepalen van de membraanpotentiaal van een cel 

 
Figuur 24. Elektrische stroom over het 
hart 
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cel in te stromen. Op een gegeven moment wordt de diffusiekracht even groot als 
deze elektrische kracht. Dan is een evenwichtspotentiaal bereikt. Deze wordt de 
Nernstpotentiaal genoemd. Voor kalium (K+) ionen zijn de concentratieverschillen 
andersom. De K+-concentratie is hoog binnen en laag buiten. K+ ionen stromen dus 
naar buiten en krijgt de Nernstpotentiaal een negatieve waarde. 
 
De Nernstpotentiaal kan voor elk ion worden uitgerekend met onderstaande formule. 
 

 
[ ]
[ ]binnen
buitenln

zF
TRE
⋅
⋅

=   

 
Waarbij:  E:  Nernstpotentiaal (V) 
  [buiten]: concentratie van het ion (mol•l-1) buiten de cel 
  [binnen]: concentratie van het ion (mol•l-1) in de cel 
  R:  gasconstante (=8,314J•K-1•mol-1) 

T: absolute temperatuur (= 310K bij een normale 
lichaamstemperatuur) 

  F:  constante van Faraday (=9,6485•104 C•mol-1) 
  z:  de valentie (aantal eenheidsladingen) van het ion 
  ln:  natuurlijk logaritme 

 
Wanneer verschillende ionen aanwezig zijn binnen en buiten de cel, zullen dus de 
Nernstpotentialen van al deze ionen samen de membraanpotentiaal bepalen. De 
Nernstpotentiaal van het ion dat het makkelijkst over de membraan kan bewegen is 
dan het belangrijkst. 
Er zijn drie ionen die een belangrijke rol hebben in het bepalen van het 
membraanpotentiaal in een hartcel, namelijk natrium (Na+) ionen, kalium (K+) ionen 
en calcium (Ca2+) ionen. De aandacht in het begin van deze paragraaf zal gaan naar 
Na+ ionen en K+ ionen en Ca2+ ionen zullen er later bij worden betrokken.  
 
Opdracht 25 Concentratieverschillen  
In onderstaande tabel staan de concentraties van Na+- en K+ ionen binnen en buiten 
een cel weergegeven. Als het celmembraan doorlaatbaar wordt voor Na+ ionen dan 
zullen deze de cel instromen, omdat de concentratie buiten de cel hoger is dan 
binnen de cel (zie tabel). 
 

Ion [binnen] (mM) [buiten] (mM) 
Na+ 15 150 

K+ 150 5 
 
a. Als je kijkt naar K+ ionen in de tabel, in welke richting zullen de K+ ionen dan 

stromen?  
b. Bereken de Nernstpotentialen voor zowel Na+ als K+ met de formule. (In de 

formule staat ln, dit staat voor het natuurlijk logaritme, om dit te kunnen 
berekenen zit er een knop op je rekenmachine: ln) 

c. Als iemand koorts heeft, heeft dit invloed op de membraanpotentiaal. Welk effect 
heeft dit op de membraanpotentiaal? 
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4.3. De actiepotentiaal 
Er is een verandering van de membraanpotentiaal nodig om een hartcel te laten 
samentrekken. Als een hartcel elektrisch wordt geactiveerd, ontstaat er een 
actiepotentiaal. De membraanpotentiaal verandert dan snel. De actiepotentiaal 
ontstaat doordat één van de ionen harder gaat trekken aan de membraanpotentiaal, 
omdat de doorlaatbaarheid van dit ion groter wordt (zie paragraaf 4.2). De 
veranderingen in de membraanpotentiaal tijdens activatie staan in figuur 26. De 
actiepotentiaal bestaat uit vier fasen. Tijdens fase 0 (depolarisatiefase) wordt de 
doorlaatbaarheid van Na+ ionen vergroot. Hierdoor kunnen de Na+ ionen de cel 
binnen stromen en gaat de membraanpotentiaal richting de Nernstpotentiaal van Na+ 
ionen. De membraanpotentiaal wordt dus positiever. 
 
Tijdens fase 1 (repolarisatiefase) wordt de membraanpotentiaal weer wat negatiever. 
Dit komt omdat de membraan dan doorlaatbaar wordt voor K+ ionen en dus meer 
richting de Nernstpotentiaal van K+ zal gaan. De K+ ionen stromen dan naar buiten 
waardoor er minder positieve ionen in de cel aanwezig zijn.  
Tijdens fase 2 (plateaufase) blijft 
de membraanpotentiaal ongeveer 
gelijk. Ca2+ ionen spelen hierbij 
een rol. De concentratie Ca2+ 
ionen buiten de cel is groter dan 
de concentratie binnen de cel. 
Tijdens fase 2 wordt de 
membraan doorlaatbaar voor 
Ca2+ ionen, hierdoor stromen de 
Ca2+ ionen naar binnen. Ca2+ 
ionen zijn nodig om de hartcellen 
te laten samentrekken. De 
doorlaatbaarheid van de 
membraan voor K+ ionen is ook 
nog aanwezig. Hierdoor stromen 
K+ ionen naar buiten. De instroom 
van Ca2+ ionen en de uitstroom 
van K+ ionen heffen elkaar op en 
daarom blijft de membraan-
potentiaal gelijk.  
In fase 3 (repolarisatiefase) is de membraan niet meer doorlatend voor Ca2+ ionen, 
maar nog wel voor K+ ionen. De uitstroom van positief geladen ionen blijft dus nog 
wel aanwezig, hierdoor wordt de membraanpotentiaal negatiever.  
In fase 4 komt de membraanpotentiaal weer in de rusttoestand.  
 
Opdracht 26 Potentialen 
In paragraaf 4.1 t/m 4.3 zijn verschillende potentialen aan bod gekomen. Deze 
hebben allemaal iets te maken met het hart.  
a. Geef met eigen woorden de definitie van membraanpotentiaal, Nernstpotentiaal 

en actiepotentiaal. 
b. Geef bij elk potentiaal aan hoe deze bijdraagt aan de elektrische activiteit van het 

hart. 0 1 2 

 
 Figuur 26. Actiepotentiaal 
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4.4. Elektrische activatievolgorde van het hart 
Bij een normale hartslag ontstaat de eerste actiepotentiaal in een cel van de 
sinusknoop. Een actiepotentiaal kan ’overspringen‘ naar een naastgelegen cel 
doordat de cellen via ‘gap junctions’ elektrisch aan elkaar zijn gekoppeld (figuur 27). 

Zo wordt de actiepotentiaal als een impuls door het hele hart doorgegeven.  
In figuur 28 wordt de volgorde van de elektrische activiteit van het hart schematisch 
weergegeven. Vanuit de sinusknoop (figuur 28) wordt de actiepotentiaal 
doorgegeven over de boezems naar de AV-knoop en zorgt zo voor de samentrekking 
van de boezems. Het spierweefsel van boezems en kamers zijn elektrisch van elkaar 
geïsoleerd door bindweefsel, waardoor de AV-knoop de enige elektrische verbinding 
is tussen boezems en kamers. In de AV-knoop wordt de impulsgeleiding vertraagd. 
Daardoor krijgen de boezems de tijd om samen te trekken, zodat het bloed van de 
boezems in de kamers kan stromen. Dan wordt de elektrische impuls via de bundel 
van His en de vertakkingen hiervan (bundeltakken en purkinjevezels) naar de kamers 
geleid. Vervolgens worden de kamers elektrisch geactiveerd, wat leidt tot contractie 
van de kamers.  

 
 Figuur 27. Cel-op-cel geleiding in het hart 
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Figuur 28. Elektrische activatie van hart 
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Opdracht 27 Hartcyclus 
Bekijk figuur 6 uit hoofdstuk 1 nog eens. Bestudeer daarna figuur 28.  
a. Wat is de overeenkomst in de figuren? 
b. Wat is het verschil tussen de twee figuren? 
 
ST-elevatie 
In de ambulance op weg naar het ziekenhuis is Kees nog steeds op het AED-
apparaat aangesloten. De ambulancebroeder legt aan Jeroen uit dat het apparaat 
een ElektroCardioGram (ECG) opneemt en dat daarop is te zien of het hart van Kees 
goed werkt. Dan belt de ambulancebroeder met de spoedeisende hulp. ”We hebben 
hier een man met vermoedelijk een hartinfarct. We zien duidelijke ST-elevatie op het 
ECG”. Dit wordt altijd gezien als hét bewijs dat er sprake is van een hartinfarct. Maar 
waarom? 
 
In het hart lopen dus elektrische stromen die met behulp van een ElektroCardioGram 
zichtbaar kunnen worden gemaakt. In de normale situatie zijn die elektrische stromen 
per hartcyclus strak gereguleerd en zien die stromen er op het ECG heel regelmatig 
uit (figuur 31). Tijdens het hartinfarct dat Kees kreeg zijn die elektrische stromen 
verstoord geraakt en zag het ECG er chaotisch uit (dit bedoelde de broeder met 
‘Ventrikelfibrilleren’ aan het begin van hoofdstuk 3). Deze verstoring van elektrische 
activiteit zorgde ervoor dat het hart van Kees stopte met pompen (zie ook figuur 23). 
Na het toedienen van de shocks met de AED werd de normale elektrische activiteit in 
het hart hersteld en kon zijn hart weer normaal pompen. 
 
In het vervolg van dit hoofdstuk zul je meer leren over de elektrische stromen die in 
het hart lopen, maar er wordt gestart met een stukje geschiedenis over het ECG. 

4.5. De geschiedenis van het ECG  
De eerste bruikbare variant van het elektrocardiogram is 
ontwikkeld door de Nederlandse fysioloog Willem Einthoven 
(figuur 29). Het was echter Étienne-Jules Marey (1830-1904) 
die in 1876 het eerste ECG heeft gemaakt. Dit was een ECG 
van een kikker. In 1887 was het Augustus Desiré Waller 
(1856-1922) die deze techniek voor het eerst toepaste bij de 
mens.  
Einthoven zag een demonstratie van het maken van een ECG 
in 1889 op het ‘First International Congress of Physiologists’. 
Hij herhaalde de experimenten in 1895 en ontwikkelde een 
nieuwe meter die gevoelig genoeg was om de elektrische 
activatie in het hart te meten.  
  
Deze verbeterde meter werkt door een stroom te sturen door 
een zilvergecoate kwarts draad (3µm) die in een sterk 

magnetisch veld hangt. Wanneer er stroom door de draad loopt zal een beweging 
ontstaan. De gevoeligheid is in te stellen door de spanning op de draad. Een 
lichtstraal wordt op de draad geprojecteerd, die weer via een spleet op de 
lichtgevoelige film valt.  

 
Figuur 29.  
Willem 
Einthoven  
(1860-1927) 
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Figuur 31. ECG 
 

 
Einthoven’s verdienste is dat hij het elektrocardiogram geschikt heeft gemaakt voor 
het gebruik in ziekenhuizen (figuur 30). Hiervoor kreeg hij in 1924 de Nobelprijs voor 
Geneeskunde. Uiteraard is de huidige techniek compacter dan de oorspronkelijke 
opstelling van Einthoven. Echter, de oorspronkelijke registraties van Einthoven 
blinken uit door hun overduidelijke en ruisvrije signalen.  
 
In hoofdstuk 1.3 is de pompcyclus van het hart beschreven en in hoofdstuk 4.4 is de 
elektrische activatie van het hart aan bod gekomen. De afzonderlijke fases kun je 
herkennen op een ECG (figuur 31). 
De eerste piek in het ECG wordt de P-top genoemd en geeft de activatie van de 
boezems weer. Het QRS-complex geeft de activatie van de kamers weer. Het stuk 
tussen de P-top en het QRS-complex laat de vertraging van de elektrische activatie 
door de AV-knoop zien. De laatste piek, de T-top, geeft de ontspanning van de 
kamers weer. Er is geen ontspanningsfase van de boezems te zien op het ECG; 
deze wordt namelijk opgenomen in het QRS-complex.  

 
Figuur 30. ECG apparatuur van Einthoven en een ECG afleiding van Einthoven 
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4.6. Het principe van het ECG 
Om de totstandkoming van het ECG te begrijpen, maken we gebruik van een 
modelhart dat bestaat uit een rijtje van slechts 5 cellen, die aan elkaar gekoppeld 
zijn. Aan beide uiteinden van dit rijtje cellen plaatsen we een elektrode: links de 
negatieve pool (A) en rechts de positieve (B). Tussen de elektroden plaatsen we een 
verschilversterker, die het verschil in spanning tussen de twee elektroden (VB-VA) 
meet. Als alle cellen in de rustmembraanpotentiaal zijn, meet de versterker geen 
verschil en dus geldt: VB-VA = 0. Je spreekt van een iso-elektrische meting (‘iso’ is 
grieks voor ‘gelijk’) en een bijbehorende iso-elektrische lijn op het ECG (figuur 32). 
 

 
Op een gegeven moment zal cel 1 van ons modelhart depolariseren (fase 0 van de 
actiepotentiaal). Na+ ionen stromen de cel in en de membraanpotentiaal wordt 
positief. Hierdoor zal er een stroom gaan lopen naar cel 2, die ook zal depolariseren, 
hierdoor loopt er stroom naar cel 3 etc. (figuur 33 en 34).  
 
Aan de buitenzijde van de cel zijn er, als gevolg van de ionstromen aan de 
membraan, eveneens meetbare ladingsveranderingen waarneembaar. Op de grens 
van de gedepolariseerde cel met de cel in rust, is er dus een lokaal ladingsverschil, 
waardoor een dipool ontstaat (figuur 33 en 34).  
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Figuur 32. Alle cellen hebben een rustmembraanpotentiaal 



Leef met je hart! versie 1.2 42 
	  

 
Het elektrische veld van deze dipool wordt gemeten door de elektrodes A en B. Op 
de momentopnamen in figuur 33 en 34 beweegt de dipool richting elektrode B. Nu 
meet elektrode B ’de positieve zijde‘ van het elektrische veld. Elektrode A meet ‘het 
negatieve deel’. VB – VA is nu positief en de versterker geeft een positieve uitslag. 
Zolang de depolarisatiegolf en dus een dipool met de positieve zijde voorop zich 
richting B beweegt is de uitslag (VB – VA) positief (figuur 33 en 34).  
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Figuur 34. Dipool bij een depolarisatiegolf 
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Figuur 33. Ontstaan van een dipool bij een depolarisatiegolf 
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Als alle cellen zijn geactiveerd (figuur 35), is er geen potentiaalverschil. Er is dan 
geen dipool en dus ook geen verschil tussen B en A meer en daardoor gaat de wijzer 
weer terug naar de iso-elektrische lijn.  

In de repolarisatiefase gaan de cellen terug naar hun rustmembraanpotentiaal. Dit 
betekent dat de membraan van hartcellen doorlatend wordt voor K+ ionen. Het 
gevolg is dat K+ ionen de cel uit stromen en daardoor wordt de membraanpotentiaal 
negatiever (figuur 36 en 37). 
Als alle actiepotentialen even lang duren, begint de repolarisatie bij de cel die het 
eerst geactiveerd was. De repolarisatiegolf verloopt dan ook van links naar rechts 
(figuur 36 en 37) en er zal weer een dipool ontstaan, nu omgekeerd van teken. De 
dipool beweegt nu met de negatieve zijde voorop naar B. VB – VA is nu negatief.  
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Figuur 35. In alle cellen zijn Na+ ionen gestroomd 
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Figuur 36. Het ontstaan van een dipool bij een repolarisatiegolf 
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Als alle cellen zijn geactiveerd (figuur 38), is er geen potentiaalverschil. Er is dan 
geen dipool en dus ook geen verschil tussen B en A meer, en de wijzer gaat weer 
terug naar de iso-elektrische lijn.  
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Figuur 38. In alle cellen zijn K+ ionen uit gestroomd 
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Figuur 37. Dipool bij een repolarisatiegolf 
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Kort samengevat (figuur 39) komt het op het volgende neer: 

 

4.7. Het afnemen van een ECG 
Als er bij zijn vader een ECG wordt gemaakt, ziet Jeroen dat er allemaal plakkers 
met draden op het lichaam van zijn vader worden geplakt. Die plakkers zijn in feite 
de B en A elektroden. Een standaard ECG bevat 3 zogeheten extremiteiten-
afleidingen die naar Willem Einthoven zijn vernoemd.  
Afleiding I loopt van de rechterarm (- pool) naar de linkerarm (+ pool). Afleiding II 
loopt van de rechterarm (- pool) naar de linkervoet (+ pool) en afleiding III gaat van 
de linkerarm (- pool) naar de linkervoet (+ pool) (figuur 40).  

 
 

 
Figuur 40. De afleidingen van Einthoven  
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Figuur 39: Depolarisatierichting versus uitslag op het ECG 
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Figuur 41.De plaats van de 
plakelektroden 
 

Practicum 5: ECG 
Tijdens elke hartslag, worden alle 6 miljard cellen van het hart in een vaste volgorde 
geactiveerd (zie figuur 28). De dipolen leggen dus ook deze vaste volgorde af. Het 
elektrische veld hiervan kan aan de buitenkant van het lichaam worden gemeten, 
doordat de lichaamsvloeistof dit elektrische veld doorgeeft. Hierdoor is er tussen 
verschillende delen van het lichaam een klein spanningsverschil van een paar 
millivolt aanwezig. Doordat ook de huid goed geleidt kan dit spanningsverschil 
worden gemeten door middel van vastgeplakte elektroden op de huid van de pols. 
Het gemeten spanningsverschil gedurende een hartslag, is een maat voor de 
elektrische activiteit in het hart. In dit practicum ga je het spanningsverschil meten 
tussen de linker en de rechter arm. Dus op basis van afleiding I (figuur 40). 
 
Materiaal 
• ECG sensor (0628i) 
• Plakelektroden 
• Computer met het programma Coach 6 
• Schoonmaak alcohol 
• Tissues 
• Coach lab 
 
Methode 
NB. Maak eventueel gebruik van de Podcast ‘Instructie ECG met 
COACH’. 
• Je werkt in groepjes.  
• Maak de plekken waar de plakelektroden moeten komen 

schoon met wat alcohol. Deze plekken zie je op de tekening 
hiernaast aangegeven, de binnenkant van de linker- en 
rechterpols en de binnenkant van de rechter elleboog (figuur 
41). 

• Trek de plakelektrode los van het papier en druk de elektrode 
stevig op de binnenkant van de rechter elleboog. Deze is voor 
de referentie. 

• Trek een tweede elektrode los van het papier en druk hem stevig vast op de 
binnenkant van de rechter pols. 

• Druk de derde elektrode op de binnenkant van de linkerpols. 
• Maak een verbinding van de sensor naar de elektrode op de 

rechter elleboog met witte krokodillenklem. 
• Verbind de rode klem met de rechter pols elektrode en de 

blauwe klem met de linker pols elektrode (figuur 42). 
• Een paar tips om goede metingen te doen: 

o Spieren die dichter bij de huid zitten dan het hart 
produceren ook elektrische signalen die veel sterker zijn 
dan de signalen van het hart. De spieren van de armen 
moeten dus zo ontspannen mogelijk zijn tijdens de 
meting.  

o Haal rustig en langzaam adem, want ook je adem-
halingsspieren kunnen de meting verstoren. 

o Als het signaal niet goed is, kan het zijn dat de elektrode 
niet goed contact maakt met de huid. De huid goed 
schoonmaken en laten drogen is dan belangrijk. 

• Start de meting.  
Je ziet het ECG van de proefpersoon in rust op de monitor, sla deze meting op.  

• Dan ontkoppel je de draden, niet de plakelektroden! 
• Maak nu 40 kniebuigingen.  

 
Figuur 42. Verbinding tussen 
plakelektroden en 
krokodillenklem 
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• Herhaal de meting zo snel mogelijk en sla de meting weer op. 
• Wissel hierna van rol. 
• Analyseer het ECG en maak opdracht 27. Bedenk bij het bekijken van de 

resultaten dat de metingen niet geschikt zijn voor medische of onderzoeks-
toepassingen. De apparatuur die gebruikt is, is niet geschikt voor het stellen van 
een diagnose.  

 
Opdracht 28 Eigen ECG  
Bekijk het ECG-patroon van de metingen bij rust en na een activiteit. 
a. Wat stelt het PQ-interval (begin van P tot de start van Q) voor? 
b. Wat stelt het QRS-complex voor? 
c. Wat is het verschil tussen de 2 ECG’s van 1 persoon (voor en na knie-

buigingen)? 
d. Zie je verschillen in ECG’s tussen de proefpersonen in je groepje? Zo ja, welke? 

4.8. ST-elevatie tijdens een hartinfarct  
Bij de vader van Jeroen ziet een broeder in de ambulance dat er een ST-elevatie op 
het ECG zichtbaar is. Dit houdt in dat het ST-segment (het stuk tussen het QRS-
complex en de T-top) is verhoogd ten opzichte van de iso-elektrische lijn. Een 
voorbeeld van het ECG van Kees zie je hier rechts onder staan (figuur 43; bron 
www.ecgpedia.org).  

 
Normaal gesproken ligt het ST-segment op de iso-elektrische lijn: alle cellen zijn 
gedepolariseerd en in de plateaufase (fase 2) is geen spanningsverschil meer 
aanwezig tussen de verschillende plaatsen in de hartkamer. Door het hartinfarct van 
Kees zal als gevolg van het zuurstoftekort, het beschadigde deel van zijn hart niet 
meer goed kunnen depolariseren en repolariseren. Hierdoor zijn niet alle hartcellen 
tegelijk gedepolariseerd. Er ontstaat tijdens de plateaufase van de actiepotentiaal 
een spanningsverschil tussen de cellen in het gezonde deel van het hart en de cellen 
in het zieke deel van het hart. Dit spanningsverschil zorgt voor een elektrische 
stroom tussen het zieke en gezonde gebied.  Het wordt door de ECG elektrodes 
gemeten en is te zien op het ECG als een positieve uitslag: ST-elevatie. 

 
Figuur 43. Links een ECG van een gezond persoon en rechts het ECG van Kees 
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Hoofdstuk 5. Behandeling 
 
Op de Spoedeisende hulp... 
Aan de telefoon heeft de assistent van de afdeling cardiologie al aangegeven dat er 
niet direct plek is voor Kees om gedotterd te worden. Daarom wordt Kees eerst naar 
de spoedeisende hulp (= SEH) gebracht, waar zijn hart bewaakt wordt tot hij 
gedotterd kan worden. Een verpleegkundige vertelt aan Jeroen en zijn moeder dat ze 
hem heel goed in de gaten houden: “Kees is hier in goede handen. We nemen 
continu zijn ECG af, houden ook zijn bloeddruk en het zuurstofgehalte in zijn bloed in 
de gaten”. 
Verder legt de verpleegster uit dat Kees niet op de SEH, maar in een speciaal 
daarvoor bestemde ruimte gedotterd zal worden. Deze ruimte heet de catheterisatie-
kamer, of cath-kamer. Als de dotterbehandeling is afgelopen zal Kees naar de 
hartbewakings-afdeling worden gebracht. Ook daar zullen de verpleegkundigen en 
de cardiologen de werking van Kees zijn hart continu in de gaten houden. 
Voor Jeroen en zijn moeder is het nu afwachten en hopen dat het dotteren goed zal 
gaan. Na de dotterbehandeling kunnen ze Kees opzoeken op de hartbewaking. 
 
Het is Jeroen duidelijk geworden dat één van de kransslagaders van zijn vader is 
dichtgeslibd. Die vernauwing moet zo snel mogelijk ongedaan worden gemaakt. Hier 
zijn verschillende chirurgische behandelmethoden voor. Ook de medicatie die Kees 
nadien krijgt is van belang, zodat de kransslagaders niet weer dichtslibben. De 
chirurgische behandelmethoden en de medicatie staan centraal in dit hoofdstuk. 
 
Tijdens het hartinfarct dat Kees kreeg, is een deel van zijn hart zonder zuurstof 
geweest en is daardoor afgestorven. In dit deel van zijn hart wordt het afgestorven 
hartspierweefsel vervangen door bindweefsel (figuur 44). Het deel van het hart dat 
nu uit bindweefsel bestaat, 
is veel stijver dan gezond 
hart-spierweefsel en kan 
het bloed daardoor een 
stuk slechter rondpompen. 
Dit houdt in dat het hart van 
Kees de functie als pomp 
veel minder goed kan 
vervullen dan voor het 
hartinfarct. Het is dus 
belangrijk om het infarct-
gebied zo klein mogelijk te 
houden en daarom moet er 
een snel ingrijpen zijn na 
een hartinfarct. 
 

5.1. Dotter- en stentbehandeling 
Door een dotterbehandeling en het plaatsen van een stent worden vernauwingen van 
kransslagaders opgeheven. Voorafgaand aan een dotterbehandeling worden de 
kransslagaders van de patiënt eerst onderzocht met behulp van een 
hartkatheterisatie (dit is een onderzoek van de kransslagaders). Na toediening van 
contrastvloeistof worden kransslagaders met een röntgenfoto in beeld gebracht. De 
foto laat zien in welke mate de kransslagader vernauwd is (figuur 45; rode pijl).  

 
 
Figuur 44. Doorsnede van een ziek hart  
Links een voorbeeld van een voorwandinfarct en rechts een 
genezen voorwandinfarct.  
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Het dotteren gaat als volgt in zijn werk (figuur 46, 
links). De arts schuift via de liesslagader met een 
catheter (= een buisje dat door medisch personeel 
in het lichaam kan ingebracht worden) een 
ballonnetje naar de plek van de vernauwing en 
blaast het op. Hierbij wordt de plaque samen met 
de vaatwand naar buiten gedrukt, zodat het 
bloedvat weer ruim genoeg is voor de bloedstroom. 
Vervolgens laat hij het ballonnetje weer leeglopen. 
Hij voert deze handeling meestal meerdere keren 
uit, zodat de slagader niet meer uit zichzelf 
terugveert.  
 
Het plaatsen van een stent is een voortzetting van 
de dotterbehandeling. Een stent lijkt op een 
balpenveertje en is gemaakt van een metaal dat 
het lichaam kan verdragen. Dit metalen hulsje 
houdt de verwijde kransslagader op zijn plaats (figuur 46, rechts). Een stent 
voorkomt het terugveren. Tegenwoordig worden steeds meer stents gebruikt met een 
medicijn dat de vorming van plaques in de stent tegen gaat.  
 
Na het dotteren en eventueel het plaatsen van een stent, controleert de arts met 
contrastvloeistof en röntgenstraling of alle behandelde vernauwingen zijn opgeheven. 
Meer dan 95% van de dotterbehandelingen slaagt.  

Opdracht 29 Dotteren 
a. De arts brengt via de liesslagader de catheter het lichaam in. Waarom wordt de 

catheter via dit bloedvat ingebracht? 
b. Een oplossing voor vernauwde bloedvaten is dotteren, maar de artsen moeten 

erg uitkijken dat er geen plaque wordt geraakt. Wat is het gevaar daarvan?  

	  

 
Figuur 45.Vernauwing van een 
slagader 
(http://www.hartezorgwestenmiddenbrab
ant.nl/nieuws.htm) 

 
Figuur 46. Links een dotterbehandeling  Rechts een stent behandeling 
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5.2. Bypassoperatie 
 
Een nieuwe wending  
Als Kees al een tijdje op de cath-kamer ligt, komt één van de operatie-assistenten 
aan Jeroen en zijn moeder vertellen dat de situatie ernstiger is dan vooraf gedacht. 
Het blijkt dat meerdere belangrijke kransslagaders zijn vernauwd. Het lijkt de artsen 
daarom verstandiger om een bypassoperatie uit te voeren. Aan de reactie van zijn 
moeder merkt Jeroen dat het ernstig is, maar hij heeft geen idee wat een 
bypassoperatie inhoudt. Gelukkig legt de assistent het kort uit: “Bij een 
bypassoperatie wordt een stukje ader om de vernauwing heen gelegd. Dit is een 
sluiproute voor het bloed. De ader die daarvoor wordt gebruikt, zal waarschijnlijk uit 
het onderbeen van je vader gaan komen”. De assistent vervolgt: “Deze operatie zal 
pas over een dag of 5 plaatsvinden, want het hart van je vader moet eerst een beetje 
herstellen na het hartinfarct. Het is nu nog te zwak om een operatie te ondergaan. Je 
vader zal nu eerst terug gaan naar de hartbewaking.” Jeroen maakt zich zorgen want 
zijn vader moet een zware operatie ondergaan en hij moet er óók nog eens op 
wachten! De assistent merkt Jeroens bezorgde gezicht op en weet hem gerust te 
stellen: “Deze operatie gaat bijna altijd goed, maak je daarover geen zorgen. Op de 
hartbewaking zullen we je vader tot aan de operatie goed in de gaten houden”. 
 
De bypassoperatie is een behandeling bij vernauwingen in de kransslagaders, 
waarbij dotteren niet effectief genoeg is. Een bypassoperatie wordt ook wel een 
omleidingsoperatie genoemd. Het is wat het woord zegt: er wordt een stukje ader om 
de vernauwing heen geleid, er wordt een sluiproute of overbrugging gemaakt. De 
vernauwing zelf wordt dus gewoon gepasseerd en niet weggehaald. Door deze 
bypassoperatie kan het bloed weer ongehinderd stromen naar die delen van het hart 
die geblokkeerd waren. 
 
Je hebt in je lichaam veel 
bloedvaten die je eventueel wel 
kunt missen. De chirurg gebruikt 
voor de omleiding bij voorkeur één 
van de borstslagaders, omdat die 
de beste resultaten geven en de 
minste klachten opleveren. Als dat 
niet kan, gebruikt de chirurg één 
van de vele aders uit de benen. In 
dat geval snijdt de chirurg de hele 
ader los en hecht die aan de ene 
kant op de aorta en aan de andere 
kant op de juiste plek op de 
kransslagader, achter de vernauwing (figuur 47). Hoe meer vernauwingen er zijn hoe 
meer bypasses er nodig zijn.  
Tijdens de operatie opent de chirurg het borstbeen. Daarna worden de twee helften 
opzij geduwd en kan hij bij het hart komen. Een andere mogelijkheid is om tussen 
twee ribben een opening in de vorm van een sleutelgat te maken. Dit gebeurt als de 
chirurg maar één bypass hoeft te maken op een plaats waar hij gemakkelijk bij kan.  
De chirurg kan het hart voor de operatie stil leggen of hij kan het laten kloppen. Als 
het hart stil ligt, worden de bloedsomloop en de ademhaling overgenomen door een 
hart-longmachine (figuur 48). Bij een operatie op een kloppend hart wordt slechts 
een klein deel van het hart stil gelegd (slechts enkele centimeters rond de 
kransslagader waar de chirurg de bypass gaat aanleggen). De rest van het hart blijft 
normaal kloppen.  

 
Figuur 47. Bypass (www.natuurinformatie.nl) 
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Figuur 48. Hart-longmachine 
(http://www.hartezorgwestenmi
ddenbrabant.nl/nieuws.htm)  

Het openen van het borstbeen geeft een wond van 15 
centimeter. De chirurg hecht het borstbeen met dun 
metaaldraad weer aan elkaar vast. De patiënt kan daar later 
op vliegvelden probleemloos mee langs de metaaldetector 
en in winkels langs antidiefstalpoortjes. Na de operatie zal 
de patiënt op de intensive care enige tijd in de gaten worden 
gehouden tot het gevaar van complicaties is geweken. 
 
Opdracht 30 Ribben 
a. Een patiënt heeft na een bypassoperatie veel last van 

zijn ribben. Leg dit uit. 
b. Tegen Jeroen is gezegd dat het vat dat wordt gebruikt 

als bypass waarschijnlijk een ader uit het onderbeen van 
zijn vader zal zijn. Wat is een nadeel van het gebruiken 
van een ader in plaats van een slagader? 
 

5.3. Medicijnen  

 
Na de operatie  
Na een paar uur bezoekt Jeroen zijn vader op de Intensive Care. Jeroen is alleen, 
want zijn vader mag maar één persoon tegelijk ontvangen. Zijn vader is inmiddels 
wakker en los gekoppeld van de beademingsmachine, maar is nog wat versuft van 
de operatie. Het is erg belangrijk dat hij goed uitrust, dus probeert Jeroen zo weinig 
mogelijk te vragen. Als blijkt dat zijn vader wel erg moe is, gaat Jeroen weg om hem 
te laten slapen. “Die Spanjaarden ook”, fluistert zijn vader, “ze hebben het mijn club 
veel te moeilijk gemaakt! Ik heb me veel te veel opgewonden!” Jeroen loopt met een 
glimlach van de afdeling af, “Als pa weer over voetbal praat, komt het wel goed met 
hem”.  
De volgende dag wordt Kees overgeplaatst naar de verpleegafdeling waar hij, zijn 
vrouw en Jeroen te horen krijgen hoe de revalidatie zal gaan verlopen. In het begin 
moet Kees nog op bed blijven liggen, maar al snel mag hij zichzelf gaan wassen en 
later ook de gang op. Kees krijgt elke dag bezoek van een fysiotherapeut die hem 
helpt bij zijn herstel. Ook de cardioloog komt af en toe even kijken en vraagt dan hoe 
het gaat. Ondertussen wordt zijn ECG steeds opnieuw afgenomen en wordt er ook 
steeds wat bloed afgenomen. 
Twee weken na de operatie belt Kees naar zijn zoon: “We kunnen binnenkort weer 
samen voetbal kijken, ik mag naar huis!” Jeroen springt een gat in de lucht en vertelt 
direct het goede nieuws aan zijn moeder. “We komen er meteen aan, pa!” 
In het ziekenhuis hebben de drie nog een gesprek met de cardioloog die samen met 
een fysiotherapeut en een maatschappelijk werker hebben bepaald hoe Kees gaat 
revalideren. Hij legt uit dat de revalidatie niet alleen lichamelijk zal zijn, maar dat er 
ook gesprekken zullen worden gevoerd over het leven na een hartinfarct. Als het 
nodig blijkt, zal Kees ook hulp krijgen van een diëtist om zijn eet- en leefgewoonten 
aan te passen.  
Tegen Jeroen zegt hij: “Voor jou zijn er ook bijeenkomsten waar je heen kunt, waarin 
je wat meer uitleg kunt krijgen over wat er allemaal is gebeurd. Misschien vind je dat 
wel fijn. Het is niet niks wat je allemaal hebt meegemaakt”. Dat zal Jeroen 
onthouden, hij slaapt niet zo goed omdat hij nog veel vragen heeft over wat er is 
gebeurd.  
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Kees verlaat het ziekenhuis met een tas vol medicijnen. Eén van de dingen waar hij 
aan zal moeten wennen na zijn hartinfarct en de daaropvolgende bypass-operatie, is 
dat hij elke dag medicijnen moet slikken. Kees krijgt verschillende soorten medicijnen 
mee naar huis om zijn hart een beetje te ontzien. De inspanning die nodig is voor het 
rondpompen van het bloed, moet zo klein mogelijk zijn en de bloeddruk moet een 
normale waarde hebben. Hieronder wordt uitgelegd hoe dit met verschillende 
medicijnen te bereiken is.  
 
De inspanning die het hart moet leveren om het bloed rond te pompen, wordt 
bepaald door twee factoren: het rondgepompte bloedvolume en de gemiddelde 
bloeddruk. Om het hart van Kees te ontzien, moeten de artsen er dus voor zorgen 
dat zijn gemiddelde bloeddruk (de MAP) binnen de perken blijft. In hoofdstuk 1 zijn 
de twee factoren die MAP beïnvloeden al besproken, de hoeveelheid bloed die het 
hart per minuut in de slagaders pompt (cardiac output) en de totale 
stromingsweerstand in het bloedvatenstelsel (perifere weerstand). 
 
De cardiac output, die wordt weergegeven in liters/min, wordt op zijn beurt ook weer 
bepaald door twee factoren: 
1. Het slagvolume; de hoeveelheid bloed in milliliters die bij elke samentrekking de 

aorta in wordt gepompt. 
2. De hartfrequentie; het aantal slagen per minuut. 
 
Wanneer je bovenstaande in een formule uitschrijft kun je dus zeggen dat: 
 

 
MAP = slagvolume x hartfrequentie x perifere weerstand 

 
 
Opdracht 31 MAP 
Geef bovenstaande formule weer in een diagram, zoals hieronder. 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kees krijgt om te beginnen drie soorten medicijnen mee naar huis: 
- Een bètablokker: bètablokkers verlagen de hartfrequentie en verminderen de 

zuurstofbehoefte van het hart. Bètablokkers blokkeren de receptoren die op de 
hartcellen zitten, waardoor hormonen, zoals adrenaline, hun werk niet meer doen 
op de hartcellen. Een ander gevolg van de bètablokker is dat ze de bloeddruk 
verlagen.  

- ACE-remmers: ACE-remmers zorgen voor een verlaging van de perifere 
weerstand, wat de bloeddruk verlaagt.  
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- Statine: Een statine remt de aanmaak van cholesterol in de lever. Ze zorgen er 
ook voor dat de binnenkant van de kransslagaders minder snel geïrriteerd wordt. 
Ze vertragen dus het proces slagaderverkalking. 

 
Opdracht 32 Effect van de medicijnen  
Kijk nog eens terug naar het schema van opdracht 31. Teken in dit schema wat de 
effecten zijn van een bètablokker en een ACE-remmer.  
Wanneer stoffen iets remmen/verminderen geef je dat zo weer:  
 
 
 
 
 
Wanneer stoffen iets stimuleren/vermeerderen geef je dat zo weer: 

 
 

 
 
 
Geef in elk blok met ↓ of ↑ aan wat het effect van de medicijnen is op de 
verschillende processen die bijdragen aan de MAP. Tip: Geef elke pijl die bij het 
medicijn hoort een andere kleur.  
 
Hartfalen kan ontstaan na het doorstaan van een hartinfarct. Om toch voldoende 
bloed rond te kunnen pompen, zal het hart zich aanpassen aan de veranderde 
situatie. De medicijnen kunnen de taak van het aangetaste hart vereenvoudigen. 
 
Naast de medicijnen die Kees mee naar huis heeft gekregen hebben artsen nog veel 
meer mogelijkheden om een hartpatiënt te behandelen. Hieronder vind je de 
complete lijst medicijnen die een arts kan voorschrijven in het geval van hartfalen.  
 
De groep medicijen kun je indelen in zes grote groepen, met elk een specifieke actie 
om de taak van het hart makkelijker maken. 
 
- Bètablokkers 

Bètablokker: zie hierboven 
 

- Bloedverdunners 
Stollingsremmers zorgen ervoor dat het bloed minder snel stolt, waardoor niet 
zo makkelijk bloedpropjes ontstaan. Regelmatig controle van het bloed is dan wel 
van belang. 
Plaatjesremmers zorgen ervoor dat de bloedplaatjes minder goed hun werk 
doen. Hierdoor treedt ongewenste stolling zoals trombose of embolie op. 
 

- Cholesterolverlagers 
Een statine: zie hierboven 

 
- Hartritmebeïnvloeding  

Digoxine: Vergroot de pompkracht van het hart, maar verlaagt wel het hartritme. 
De zuurstofconsumptie van het hart neemt hierdoor wel toe! Dit medicijn wordt 
voorgeschreven bij boezemfibrilleren. 
Bètablokker: zie hierboven 
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- Plastabletten 
Diuretica (plaspillen): Zorgen voor de afvoer van te veel vocht via urine. Door 
het verlies van vocht verlaagt het bloedvolume Dit zal leiden tot een verlaging 
van de bloeddruk.  

 
- Vaatverwijdingsmedicijnen 

ACE-remmer: zie hierboven 
Angiotensine II antagonist: Het hormoon angiotensine heeft een bloeddruk-
verhogende werking, doordat het vaten vernauwt waardoor de perifere weerstand 
wordt verhoogd. Door de receptoren voor angiotensine II te blokkeren met een 
antagonist wordt de bloeddrukverhogende werking teniet gedaan.  
Calciumantagonisten: De meeste calciumantagonisten remmen de werking van 
calciumionen, waardoor de spiercellen minder goed kunnen samentrekken. De 
instroom van calciumionen in de hartspiercellen wordt verminderd. Hierdoor 
vermindert de kracht van de hartslag en het hartritme wordt ook verlaagd. De 
samentrekkingstoestand van de kleine slagaders wordt ook door calcium-
antagonisten verminderd en dat verlaagt de perifere weerstand.  
Nitraten en nitrieten: verslappen de gladde spieren van zowel de slagaders als 
de aders, waardoor de diameter van het bloedvat groter wordt. Hierdoor kan er 
meer bloed door en wordt de bloeddruk verlaagd. De perifere weerstand wordt 
dus minder.  

 
Opdracht 33 Het hart als paard 
In figuur 49 is het falende hart weergegeven als een paard.  
a. Zoek de bijbehorende medicijnen die een arts tot zijn/haar beschikking heeft bij 

het juiste plaatje in de bovenste helft van het figuur. 
b. Zoek uit welke oplossingen horen bij de plaatjes van de onderste helft van het 

figuur. 

 

 

 
 
Figuur 49. Het hart als paard - Met dank aan Jason DeGraw (leerling Farel College te Amersfoort) 
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5.4. Stamceltherapie 
Een behandeling die misschien in de toekomst kan worden gebruikt is 
stamceltherapie. Deze therapie staat nog in de kinderschoenen, maar in de toekomst 
zouden de afgestorven hartcellen misschien kunnen worden vervangen door nieuwe 
cellen. 
 
Stamcellen zijn voorlopercellen die in je lichaam voorkomen in bijvoorbeeld het 
beenmerg. Deze cellen kunnen uitgroeien tot gespecialiseerde cellen afhankelijk 
waar ze terecht komen. Bij een hartinfarct zouden uit deze cellen nieuwe hartcellen 
kunnen groeien.  
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Hoofdstuk 6. Preventie 
 
Een paar weken thuis 
Vijf weken nadat Kees is thuis gekomen uit het ziekenhuis krijgt hij een oproep voor 
het spreekuur van het hartrevalidatieprogramma.  
In de brief die hij krijgt, staat dat Kees samen met zijn vrouw een gesprek zal hebben 
met een fysiotherapeut, een maatschappelijk werker en een verpleegkundige. Een 
gesprek met een diëtist behoort ook tot de mogelijkheden. 
In de brief staat ook dat het basisprogramma vier weken zal duren, waarin Kees 
onder begeleiding zal sporten en hij informatie krijgt over voeding en beweging. 
Verder zal hij de kans krijgen om te praten over de effecten die het hartinfarct op 
hem en zijn omgeving hebben gehad. Na het basisprogramma krijgt hij in het 
vervolgprogramma de mogelijkheid om sommige thema’s, zoals sport of 
stressmanagement, nog beter aan te pakken. 
Kees is erg blij met de uitnodiging. Hij heeft gemerkt dat het hartinfarct hem veel 
gedaan heeft. Wanneer hij traploopt en zijn hartslag omhoog gaat, schrikt hij uit 
angst voor nog een hartaanval. Ook de voetbalwedstrijden die hij met Jeroen kijkt, 
beleeft hij niet meer zo intens. Hij wil zich niet teveel opwinden. Dat is wat hij ook 
geregeld te horen krijgt van Jeroen: “Pa, maak je niet zo druk, denk aan je hart!”  
Jeroen is sinds zijn vader het hartinfarct heeft gehad erg stil en kan zich nergens 
meer enthousiast voor maken. Hij zit veel te piekeren, ook op school over de kans 
dat hij zelf een hartinfarct kan krijgen. Jeroen kan zich niet meer goed concentreren. 
Gelukkig heeft hij binnenkort die informatiebijeenkomst over hartinfarcten en daar 
kan hij vast al zijn vragen kwijt. 
 
Opdracht 34 Risicofactoren 
Kijk nog eens naar het eerste verhaal op pagina 11 over Kees en Jeroen. Benoem uit 
dat verhaal de risicofactoren waarvan je denkt dat Kees ze zal moeten veranderen, 
en wat die verandering dan moet zijn. 
 
In dit hoofdstuk gaan we in op een aantal risicofactoren die invloed hebben op het 
krijgen van een hartinfarct. 

6.1. Gezond gewicht en overgewicht  
Het is belangrijk dat je een gezond gewicht hebt. Daarvoor moet je gezond en 
voldoende eten. Als je continu minder eet dan je verbruikt, krijg je een ondergewicht. 
Dit geeft geen risico op hart- en vaatziekten maar wel andere ernstige gezondheids-
klachten. Ga dus nooit zomaar lijnen, zeker niet als je in de groei bent.  
Als je meer eet dan je verbruikt, krijg je een overgewicht. Overgewicht is één van de 
risicofactoren voor het krijgen van een hartinfarct waar je gedeeltelijk wat aan kunt 
doen. Iedereen heeft een andere bouw, maar met voeding en beweging heb je 
invloed op je gewicht. Als je tot de risicogroep behoort, kan een diëtiste je helpen je 
gewicht en cholesterolgehalte onder controle te houden. 
Overgewicht is nadelig voor hart en vaten:  
• Een gewichtstoename verhoogt het totale cholesterolgehalte en het 

LDL-cholesterolgehalte. Het HDL-cholesterolgehalte neemt af.  
• Een toename in lichaamsgewicht leidt bij volwassenen tot een toename in 

bloeddruk.  
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• Overgewicht gaat gepaard met een verminderde glucose-tolerantie van 
lichaamscellen en een verhoogde afscheiding van insuline. Het is daarom een 
risicofactor voor het ontstaan van Diabetes type II en dat is weer een risico op het 
krijgen van hart- en vaatziekten.  

 
In het algemeen is er een lineaire relatie tussen de mate van overgewicht en het 
risico op hart- en vaatziekten, wat inhoudt dat een geringe vermindering van het 
overgewicht al kan leiden tot een lager risico.  
Om normaal te kunnen functioneren heeft je lichaam energie nodig. Deze energie 
haalt je lichaam uit de voeding die je binnen krijgt. Als de energieinname even groot 
is als het energieverbruik spreken we van een energiebalans.  
Als je gedurende lange tijd meer energie verbruikt dan je uit de voeding tot je neemt, 
neemt je gewicht af. Eet en drink je echter gedurende langere tijd meer dan je aan 
energie verbruikt, dan neemt je gewicht toe. Af en toe wat te veel eten is niet erg, 
zolang je de dag erna maar wat minder eet. Daarom heeft het Voedingscentrum de 
‘Balansdag’ geïntroduceerd (http://www.voedingscentrum.nl/home.htm). 
Een continue toename van lichaamsgewicht leidt op den duur tot overgewicht of zelfs 
obesitas (ernstig overgewicht). Ook kan overgewicht een erfelijke oorzaak hebben. 
Dit wordt hier buiten beschouwing gelaten.  

Een veel gebruikte maar niet heel specifieke manier om te bepalen of iemand een 
gezond gewicht heeft voor zijn lengte is met behulp van de Body Mass Index (BMI). 
De BMI bereken je door het lichaamsgewicht (kilogram) te delen door de 
lichaamslengte (meter) in het kwadraat:  

 
 
 
 
In tabel 1 kun je zien dat een BMI van 21,7 overeen komt met een gezond gewicht. 
Voor kinderen en jongeren worden andere waarden gebruikt, aangezien zij nog in de 
groei zijn. Als er verhoudingsgewijs meer vet wordt opgeslagen in de buikholte 
(appelvorm), loop je een nog groter risico op hart- en vaatziekten dan wanneer er 
verhoudingsgewijs meer vet wordt opgeslagen rond 
de heupen en dijen (peervorm). Vet dat is 
opgeslagen in de buikholte is relatief gemakkelijk te 
verplaatsen en hierbij komen vrije vetzuren vrij. Een 
hoog aanbod van vrije vetzuren aan de lever zorgt 
voor toename van de secretie van LDL en dus een 
toename van het LDL-cholesterolgehalte. Vrije 
vetzuren zorgen voor een afname van het HDL-
cholesterolgehalte en een verstoring in de glucose- 
en insulinehuishouding. Dit alles geeft een groter 
risico op hart- en vaatziekten.  
In tabel 2 kun je zien hoe je de middelomtrek van volwassenen (vanaf 21 jaar) kunt 
interpreteren. De interpretatie van de middelomtrek voor kinderen en jongeren in de 
groei wordt momenteel nog wetenschappelijk onderzocht.  

Tabel 1. BMI-waarden met 
interpretatie (volwassenen)  
BMI  Interpretatie  
<18,5  Ondergewicht  
18,5 tot 25  Gezond gewicht  
25 tot 30  Overgewicht  
30 tot 35  Obesitas  
35 tot 40  Morbide obesitas  
 

 



Leef met je hart! versie 1.2 59 
	  

 
Tabel 2. Interpretatie middelomtrek volwassenen (vanaf 21 jaar)  
 Je bent te 

licht  
Geen verhoogd 
risico  

Je nadert de 
risicogrens  

Verhoogd risico  

Mannen  < 79 cm  79 – 94 cm  94 – 102 cm  > 102 cm  
Vrouwen  < 68 cm  68 – 80 cm  80 – 88 cm  > 88 cm  
Advies  Probeer iets 

aan te 
komen  

Blijf op gewicht  Zorg dat je niet 
meer aankomt  

Probeer af te vallen  

 
Overgewicht leidt vaak tot bewegingsbeperkingen, waardoor mensen minder actief 
worden en juist nog meer aankomen. Dat is jammer, aangezien lichamelijke activiteit 
een gunstigere vetverdeling en minder vetopslag in de buik tot gevolg heeft. Het is 
dus van belang genoeg te bewegen.  

6.2. Stress  
Stress is een andere risicofactor op het krijgen van hart- en vaatziekten. Zoals 
hieronder zal worden beschreven heeft stress namelijk alles te maken met de 
activiteit van het hart. En dus met hoe hard het hart moet werken.  
Stress kan worden vertaald als emotionele spanning. Het betreft spanning die we 
ervaren wanneer we worden geconfronteerd met een bedreigende situatie. Stel je 
voor, je staat op het punt de straat over te steken. Net op dat moment zie je vanuit je 
ooghoek dat een auto in volle vaart op je af komt rijden. De spanning die je dan 
plotseling ervaart bestaat uit lichamelijke (hartkloppingen, droge mond) en mentale 
(ervaring van angst) reacties. Deze reacties noemen we de stressrespons en het 
systeem dat deze reacties op gang brengt het stresssysteem. 
De relatie stress en hart- en vaatziekten is nog onderwerp van studie. Emotionele 
factoren (depressie/angst, vijandigheid/boosheid) en chronische stress (werkstress, 
sociaal economische status) worden gesuggereerd als factoren die een verhoogd 
risico op hart- en vaatziekten kunnen opleveren. 
Al deze factoren hebben met name invloed op het gedrag van iemand. Over het 
algemeen hebben ze een negatieve invloed op leefstijl (meer roken, eten, drinken, 
minder bewegen) en therapietrouw (stoppen met revalidatie en medicatie). Hierdoor 
beïnvloeden ze de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten.  
 
Opdracht 35 Diabetes 
Hart- en vaatziekten en Diabetes mellitus gaan vaak samen. Mensen met diabetes 
krijgen vroeg of laat vaatproblemen die een hartinfarct tot gevolg kunnen hebben. 
Geef aan waarom stress bij deze mensen het risico op het krijgen van een 
hartinfarct verhoogt. 

6.3. Erfelijkheid 
Wie heeft aanleg om hart- en vaatziekten te ontwikkelen? Hoe vatbaar ben jij als 
persoon om hart- en vaatziekten te ontwikkelen? Erfelijkheid is een risicofactor waar 
je helaas geen invloed op kunt uitoefenen. Wel wordt er veel onderzoek naar gedaan 
en zijn er wel medicijnen waarmee mensen met een erfelijke aanleg voor hart- en 
vaatziekten toch het risico op een hartinfarct kunnen verminderen. 
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Hoofdstuk 7 Groepsopdracht 

7.1. Inleiding  
Overal ter wereld wordt door wetenschappers onderzoek gedaan op verschillende 
onderzoeksgebieden. Zij maken hun resultaten bekend door artikelen te schrijven 
met daarin de resultaten van hun onderzoek. Om ervoor te zorgen dat anderen op 
de hoogte gesteld worden van hun ’ontdekkingen‘, publiceren ze het artikel in 
verschillende tijdschriften. Op congressen presenteren ze hun nieuwste resultaten 
door middel van posters en/of presentaties.  

7.2. De opdracht 
De opdracht is om een poster te maken met als doel je medeleerlingen meer 
informatie te geven over een beroepsgroep die direct of indirect te maken heeft met 
een hartinfarct. 
Je kiest per groep één beroepsgroep uit onderstaande tabel:  
 
SpoedEisendeHulp-
verpleegkundige Diëtist Cardioloog/hartchirurg 

Ambulancebroeder Fysiotherapeut Operatieassistente 

Maatschappelijk werker Apothekersassistent Voorlichter 

Psychotherapeut (HBO) Analist (HBO-laboratorium) Medische technoloog 

BedrijfsHulpVerlener   
 

7.3. Werkwijze  
Groepsindeling / keuze onderwerp  
Je werkt in groepjes van 3 personen. Elke groep kiest één van de beroepsgroepen 
uit de lijst (paragraaf 7.2). Verdeel de taken, wie gaat wat doen?  
Jullie gaan de volgende vragen uitwerken op de poster: 
1. Welke opleiding moet je volgen om dit beroep uit te oefenen? 
2. Welke vooropleiding heb je hiervoor nodig? 
3. Welke werkzaamheden horen tot hun taak? 
4. Wat is het salaris (gemiddeld)? 
5. Welke verantwoordelijkheden heeft de desbetreffende persoon? 
6. Wat vinden jullie van dit beroep? 
7. …… 

 
De poster en de presentatie zullen worden beoordeeld door de docenten en door je 
medeleerlingen. Van te voren weet je waar je op beoordeeld zult worden.  
Aan het einde van de groepsopdracht wordt er een persoonlijk reflectieverslag 
(bijlage 1) geschreven over de periode van de groepsopdracht.  
 
Tips: 
• Zoek via Google op de naam van het beroep of de studierichting.  
• Gebruik figuren waar een kenmerkende situatie te zien is. 
• Probeer een interview te regelen! Of kijk in bijlage 2 of jouw beroepsgroep 

tussen de ’interviews met …’ zit. 
• Gebruik het format hoe maak ik een poster (bijlage 3) en tips voor het geven van 

een presentatie (bijlage 4). 
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Bijlage 1. Persoonlijk reflectieverslag 
 
Een persoonlijk reflectieverslag bestaat in deze NLT-module uit: 
• een logboek  
• een reflectie 
 
Logboek 
Bij een opdracht waarbij je langere tijd zelfstandig moet werken, wordt vaak 
gevraagd een logboek bij te houden. Een logboek is een overzichtelijke en beknopte 
beschrijving van alles wat je gedaan hebt. Logboeken worden vaak bij praktisch werk 
gebruikt. Heel belangrijk bij een logboek is om het regelmatig bij te houden. Na 
afloop van een opdracht nog even een logboek invullen heeft geen zin! 
 
Het logboek heeft de volgende functies: 
• Je kunt er zelf altijd in teruglezen wat je gedaan hebt en belangrijke 

aantekeningen in vinden. Bijvoorbeeld afspraken die zijn gemaakt. 
• Je docent kan het proces goed volgen: hij kan lezen wat je hebt gedaan, waarom 

je het hebt gedaan, waar je van je planning bent afgeweken en waarom, hoe de 
samenwerking verliep, etc. 

• Je logboek geeft een indruk van je tijdsbesteding. Bedenk dat dit NIET het 
hoofddoel van je logboek is: het is geen tijdschrijfsysteem, maar een middel om 
het proces van je werk te volgen. 

 
Gebruik het onderstaande format van dit werkblad voor het bijhouden van je logboek. 
 

Datum Wat gedaan Met wie Wat heeft het 
opgeleverd Tijd 

30-5-2010 Informatie over het 
beroep diëtist 
gezocht op internet 

René Een diëtist geeft 
adviezen aan mensen 
die revalideren na een 
hartinfarct. Etc. 

1,0 uur 

     
     
     

  
Reflectie 
Een reflectie is een spiegelopdracht met jezelf. Dit kan natuurlijk ook met 
groepsgenoten. Om een beeld van jezelf, of van je groep, te krijgen ga je de 
volgende vragen zo eerlijk mogelijk beantwoorden: 
Je beantwoordt de vragen altijd met wat ging er goed, wat ging iets minder goed en 
hoe zou je het de volgende keer kunnen uitvoeren. 
 
• Hoe is de opdracht gegaan? 
• Hoe is de samenwerking verlopen? 
• Hoe is het proces van het maken van de poster verlopen? 
• Hoe is het proces van het maken van de presentatie verlopen? 
• Hoe is de presentatie gegaan? 
• ..... 
• ...... 
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Bijlage 2. Interviews met….. 
 
De laboratoriumanalist 
 
‘Goh, het ziet er heel interessant maar ook moeilijk uit… Wat gebeurt hier allemaal?’  
In dit laboratorium worden hartcellen onderzocht. Er wordt gekeken naar de 
actiepotentiaal en membraanpotentiaal van de hartcel. Dit kunnen we meten met 
twee elektrodes, één steken we in de cel, de andere in de oplossing. Zo kunnen we 
het spanningsverschil tussen beide elektrodes meten. Ook kunnen we met deze 
methode de stromen door ionkanalen meten. 
 
‘Waarom is dit zo belangrijk dan? We weten toch al lang hoe het zit in het hart?’ 
Ik kan nu specifiek kijken of bepaalde stoffen of medicijnen een invloed hebben op 
deze potentialen en stromen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een medicijn de 
actiepotentiaal verandert, wat gevolgen zal hebben voor de functie van het hart. Dit is 
belangrijk voor de artsen, zodat ze hier rekening mee kunnen houden bij patiënten.  
 
‘Is het niet saai, de hele dag met cellen werken?’  
Nee, helemaal niet. Ik werk niet alleen hier in het lab, maar ook achter mijn bureau. 
Daar werk ik alles uit en probeer ik mijn onderzoek in een tijdschrift te plaatsen wat 
artsen ook lezen. Daarnaast is dit werk eigenlijk een grote puzzel, je weet niet wat de 
uitkomst is en je probeert deze puzzel stukje bij beetje op te lossen met nieuwe 
experimenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De opstelling in het lab waarmee actiepotentialen en membraanpotentialen 
worden gemeten 
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De verpleegkundige van de hartbewaking 
 
‘Vertel eens, wat doe je eigenlijk als verpleegkundige op de hartbewaking?’  
Het werk van een hartbewakingsverpleegkundige is heel divers. Ten eerste verzorg 
je ernstig zieke patiënten. Daarnaast speelt de sociale begeleiding van de patiënt en 
de familie ook een belangrijke rol. Dagelijks geven wij ze voorlichting over de functie 
van het hart en de ziekte die ze hebben. 
 
‘Zodra je hier op de afdeling komt, hoor je allerlei piepjes en geluiden. Waar komen 
die vandaan?’ 
Die komen o.a. van de ECG-apparatuur. Wij leven op ECG’s. Het ECG wordt continu 
gemeten en zegt ons wat er aan de hand is met de patiënt. Samen met de klachten 
van de patiënt en laboratoriumuitslagen wordt het ECG gebruikt om een diagnose te 
stellen en een behandelplan te maken. Het is daarom essentieel om precies te weten 
wat je ziet op een ECG.  
 
‘En waarom heb je juist voor deze afdeling gekozen als verpleegkundige?’  
De afwisseling. Het ene moment zit ik aan een bureau, een paar minuten later moet 
ik weer met moeilijke apparatuur werken. Het is een continu proces van kijken naar 
de patiënt, metingen verrichten en interpreteren. Daarnaast praat ik erg veel, niet 
alleen met de patiënten en familie, maar ik overleg ook met de artsen. Ondanks dat 
het een zware afdeling is met veel ellende, wordt er gelukkig ook veel gelachen en lol 
gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afnemen van het ECG   Elke patiënt wordt in de gaten gehouden 
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De verpleegkundige van de catheterisatiekamer 
 
‘Wat een drukte hier, in zo’n kleine ruimte. Wat doen al deze mensen op de 
hartcatheterisatiekamer (HCK)?’  
Samen met de cardioloog en de technisch medewerker kijken we op de HCK naar de 
vaten rondom het hart, de kransslagaders. Er wordt een catheter in de krans-
slagaders gebracht, via een slagader in de lies of de pols. Wanneer we in de 
kransslagader zitten, spuiten we contrastvloeistof in het bloed. Deze contrastvloeistof 
kun je zien op röntgenfoto’s en zo kun je het bloed volgen in de slagaders.  
 
‘Maar hoe weet je dan of iemand een vernauwing heeft in de kransslagaders?’ 
Als de contrastvloeistof door een vernauwing niet meer goed door de kransslagaders 
loopt, zie je dit op de röntgenfoto’s. Vaak zie je het heel duidelijk, maar soms 
twijfelen we. Dan meten we de druk voor en na de vernauwing (ΔP in de wet van 
Poiseuille). Wanneer ΔP onder een bepaalde grens komt, zit er een vernauwing en 
moet deze verholpen worden.  
 
‘Dus eigenlijk ben je alleen maar bezig met röntgenapparatuur en berekeningen?’ 
Nee hoor, we houden ons bezig met de hele patiënt, hoe het met hem gaat en hoe 
hij zich voelt. Maar uiteindelijk gaat het om het hart, dat vind ik het allermooiste 
orgaan in ons lichaam. Daarnaast doe ik inderdaad minder aan verzorging en veel 
meer technische handelingen, maar dat maakt dit vak juist zo leuk!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Slagader met een vernauwing (bij pijl)  Dezelfde slagader na behandeling  
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De inspanningsfysioloog 
 
‘Inspanningsfysioloog, dat klinkt heel moeilijk. Wat doe je eigenlijk op een dag?’  
Ik houd me bezig met de fysiologie tijdens rust en inspanning, met name bij 
(chronisch) zieke kinderen. Tijdens inspanning verstoor je de homeostase waardoor 
fysiologische systemen geprikkeld worden. Het lichaam zal dus moeten reageren op 
deze verstoring van de homeostase tijdens deze lichamelijke inspanning. De reacties 
worden gemeten en geregistreerd, bijvoorbeeld de bloeddruk, hartfrequentie en de 
gasuitwisseling bij ademhaling. Uit deze metingen kunnen we o.a. afleiden wat er 
fysiologisch verandert tijdens inspanning.  
 
‘Kun je uit zo’n test ook afleiden wat iemand heeft?’ 
Ja, met behulp van een inspanningstest kun je goed zien wat er gebeurt in het 
lichaam. Het lichaam zal zo lang mogelijk de homeostase proberen te behouden, 
maar als een van de organen niet optimaal werkt, zal dit uiteindelijk niet meer lukken. 
Dit omslagpunt is belangrijk. De veranderde reactie is vaak terug te leiden naar een 
van de orgaansystemen die het niet meer bij kan houden en als het ware faalt. 
 
‘En dan zit jouw werk er op?’ 
Haha, nee hoor. Je legt al je metingen naast elkaar en deze ga je vergelijken met 
leeftijdsgenoten, of personen die dezelfde aandoening hebben. Aan de hand daarvan 
kun je een schatting maken hoeveel fysiologische reserve de persoon nog heeft. En 
je wilt weten hoe efficiënt deze reserve dan gebruikt wordt. Er kan een 
trainingsprogramma opgesteld worden als wij denken dat dat nodig is. Na een tijdje 
doe je nog eens een test, om te kijken of de persoon vooruit is gegaan. Als training 
niet zinvol is omdat een orgaansysteem geen reserves meer heeft, moet je kijken 
naar andere oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan een zuurstofmasker als iemand te 
weinig zuurstof in zijn bloed krijgt.  
 
Wil je meer weten over inspanningsfysiologie? Kijk eens op 
http://www.umcutrecht.nl/subsite/kinderfysiotherapie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Inspanningstest op loopband 
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De diëtist 
 
‘Waarom is een diëtist zo belangrijk in hartrevalidatie?’  
De diëtist is een onderdeel van de gehele revalidatie. Wat je eet heeft invloed op het 
functioneren van je lichaam. Hartpatiënten hebben vaak een aantal risicofactoren 
waardoor ze meer kansen hebben op hart- en vaatziekten, bijvoorbeeld een 
ongezonde leefstijl. Dit kan leiden tot een verhoogd cholesterol, overgewicht en een 
hoge bloeddruk. Een diëtist kan een patiënt adviseren over de voeding. Hierdoor kun 
je deze risicofactoren verminderen. Het is moeilijk om een leefstijl te veranderen, 
maar hartpatiënten hebben wel al een waarschuwing gehad, dat werkt motiverend. 
 
‘Hoe ga je dan te werk bij deze patiënten?’ 
Van de arts krijg je de medische gegevens door. Op basis daarvan kijk je kritisch 
naar de voeding van de patiënt. Ik wil niet alleen weten wat de patiënt eet, maar ook 
hoe ze koken, of welke producten ze kiezen in de supermarkt. Door bijvoorbeeld te 
letten op zout kun je je bloeddruk beïnvloeden. In kant-en-klare maaltijden zit veel 
meer zout dan in verse maaltijden. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden, niet alleen 
voor zout, maar ook voor cholesterol of vet. Met de patiënt bespreek ik waar hij voor 
moet kiezen. 
 
‘Maar dat weet toch iedereen wel?’ 
Ja, dat zou je denken, maar dat is helaas niet zo. Naast dat ik diëtist ben, geef ik ook 
voorlichting. Ik vertel mensen wat een gezonde leefstijl is en hoe ze gezond kunnen 
leven. Een kleine verandering kan al veel gezondheidswinst opleveren. Veel mensen 
reageren met ‘Dat wist ik niet’ of ‘Ik dacht dat ik al goed bezig was…’. Een goede 
voorlichting aan gezonde mensen is zo belangrijk omdat je hiermee ook het risico op 
ziektes, zoals hart- en vaatziekten, aanzienlijk kunt verkleinen.  
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Bijlage 3. Het maken van een poster 
Reclameaffiches of billboards langs de kant van de weg zijn vaak zo gemaakt dat je 
aandacht erdoor wordt getrokken. Ze zijn er niet alleen om mooi te zijn, ze moeten 
vooral een boodschap overbrengen. Dat geldt ook voor affiches die zijn gericht op 
het overbrengen van informatie of een mening. Met een dergelijk (reclame)affiche in 
je achterhoofd kun je op weg naar je eigen posterpresentatie. Via een poster kun je 
verslag doen van bijvoorbeeld een eigen (literatuur) onderzoek. Onderweg naar je 
poster helpen de onderstaande tips en suggesties. 
 
A Vragenlijst bij de voorbereiding 
 Wat is het doel? Wat wil je het publiek vertellen? 
 Wat is de aandacht? 
 Ken je situatie 
 Wie bekijkt de poster = wie is je doelgroep? 
 Wat weten de toeschouwers al? 
 Wat voor informatie heb je nodig? 
 Hoe groot mag de poster zijn? 
 Mag je tekst gebruiken of gaat het om een beeldverhaal? 
 Kun je kleur gebruiken of juist niet? 
 Welke beoordelingscriteria gebruikt je docent (van te voren bekend gemaakt)? 
 Ken je onderwerp 
 Wat weet je al van het onderwerp? 
 Hoe kom je aan (extra) informatie? 
 
B Aandachtspunten bij de voorbereiding 
 Bekijk posters die door anderen zijn gemaakt. 

Maak een lijstje met wat je op je poster wilt zetten. Pas op: overdaad schaadt! 
 Zorg dat je ontwerp en vormgeving bij je onderwerp passen. 

Pas je idee aan bij je doelgroep. Het verschilt of je een poster maakt voor 
bijvoorbeeld basisschoolleerlingen of voor ouders. 
Zorg voor een aandachtstrekker in je poster. 
Let op de ordening, selecteer op hoofd- en bijzaken. 

 
C De poster zelf 
 Inhoud 
 Kijk naar hoofdzaak en bijzaak. 

Let op dat er verband is tussen de onderdelen, zorg dat het geheel geen los 
zand wordt. Groepeer zaken. 

 Vormgeving, ontwerp 
 Kijk naar voorgrond en achtergrond. De achtergrond dient de voorgrond te 

ondersteunen en niet te overheersen. 
 Ondersteun met kleuren, sfeer, idee en/of vorm. 
 Let op de bladvulling. Let op groot en klein. 
 Bij teksten: werk zoals in de krant met kolommen. 
 Plaats teksten en afbeeldingen niet schots en scheef. 
 Gebruik niet te veel tekst. Maak de kop niet te groot (maximaal 10 woorden). 
 Je poster moet op een afstand van twee meter gemakkelijk te lezen zijn. 
 
D Controle 
 Kijk als je poster klaar is nog een keer of je de vragen uit de vragenlijst en de tips 

en suggesties voldoende aandacht hebt gegeven. 
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Bijlage 4. Tips voor het geven van een presentatie 

De voorbereiding is alles 
En dat betekent dat je de presentatie moet repeteren. Oefen voor het oog van 
iemand die er genoeg van af weet om opbouwende kritiek te leveren.  

Wat doe ik met mijn handen? 
Lichaamstaal is belangrijk, maar vermijd om aan mime te doen! Er is niets verkeerds 
aan stil staan, maar sta er niet bij als een standbeeld. Beter is je handen natuurlijk 
langs je lichaam te laten vallen, in plaats van ze voor je te vouwen en te wringen. 
Geef je handen wat te doen met de afstandsbediening of aanwijsstok, maar vermijd 
gefrunnik.  

Maak oogcontact 
Probeer niet je aandacht te verdelen over iedereen als je voor een groot publiek 
moet optreden. Maak oogcontact met een paar mensen bij je in de buurt en richt je 
individuele aandacht daar een paar seconden op voor je verder gaat. Bij een klein 
publiek kun je wel oogcontact met alle toehoorders onderhouden.  

Wist je dat? 
De twee belangrijkste delen van je presentatie zijn de eerste en laatste 30 seconden. 
In de eerste halve minuut besluit je publiek zich open te stellen en zich te laten 
meenemen, dan wel moeilijk te overtuigen te zijn. In de laatste paar seconden 
besluiten ze in actie te komen…of niet!  
 
De presentatie structuur geven 
Een goede presentatie begint met een schokeffect, wekt belangstelling op en eindigt 
op een manier die je onthoudt. Wat je boodschap ook is, deze moet ondersteund 
worden door een stevige structuur. Deze structuur omvat altijd een drie-delige act: 
begin, midden, slot.  
 
Begin act 
Vertel ze wat je ze gaat vertellen.  
Stel jezelf voor, en vertel ze waar de presentatie over gaat. Onderzoek heeft 
aangetoond dat toehoorders een verbazingwekkend beperkt vermogen hebben om 
gedurende presentaties verbale en visuele informatie op te slaan, dus hou het 
eenvoudig. Als ze je hoofdpunten onthouden, heb je gescoord!  

Midden act 
Vertel het ze.  
Dit is het moeilijke deel. Je moet de aandacht van het publiek vasthouden en hun 
belangstelling opwekken. Onthoud: de feitelijke presentatie is niet de gelegenheid om 
je toehoorders echt van informatie te voorzien. Je laat ze na je presentatie achter 
met een samenvatting, zodat ze de informatie op die manier met zich mee kunnen 
nemen. Wees voorzichtig met grappen – een grap die niet aankomt is erger dan 
helemaal geen grap. Hou het tempo erin: blijf niet te lang bij elkpunt hangen.  

Slot act 
Vertel ze in een paar steekwoorden wat je zojuist hebt verteld.  
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